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N ebevilkinkime
Niekam neįdomu skaityti ar klausytis 

verkšlenimų, prašymų, priminimų. Tačiau 
šių dienų lietuviškoji spauda nebegali be 
to išsiversti. Laikraščių redaktoriai ir lei
dėjai tai daro ne norėdami tuščiai pamoks
lauti, bet tiktai laikas nuo laiko priminti, 
kad lietuviškoji spauda kabo ant plauko, 
kuris kiekvienu metu gali nutrūkti. Taip 
yra ne tik čia Europoje, bet ir visame pa
saulyje. Spaudos išlikimu susirūpinę ne tik 
lietuviai bei kitų tautų išeiviai, bet ir mi
lijoninių tiražų laikraščių leidėjai.

Pasitaiko išgirsti, kad lietuviškieji laik
raščiai esą per brangūs, kad jų perdaug, 
kad neįdomūs, pasikartoją ir t. t. Bet iki 
šiol dar neteko girdėti sakant, kad lietu
viškų laikraščių ar knygų visiškai neberei
kia. Beveik visi čia suminėti priekaištai 
yra teisingi: laikraščiai brangūs, nes maža 
prenumeratorių, neįdomūs — nes trūksta 
bendradarbių, laikraščių per daug — nes 
nei vienas nenori mirti... O vis dėlto labai 
ne didelis žmonių skaičius sielojasi, kaip 
visus tuos trūkumus pašalinti.

Jeigu jau pripažįstama, kad lietuviškoji 
spauda vis dar reikalinga, tad trūksta-plyš- 
ta prisieina ieškoti priemonių jai išlaikyti. 
Paprasčiausia aritmetika būtų tokia: leidė
jai suskaičiuoja visas savo išlaidas ir pa
jamas, pagal tai nustato laikraščio kainą
— ir išsilaikymo problema1 išspręsta. Tai 
yra tik teoretiškas sprendimas. Pirmiausia
— per daug didinant laikraščio kainą, ma
žėja prenumeratorių skaičius. Skaitytojai 
pradeda aiškinti, kad laikraštis tiek never
tas, kad anglišką ar vokišką daug didesnį 
ir įdomesnį už tokius pinigus galima nusi
pirkti. Nors visi žinome, kad savos spaudos 
iš viso beveik negalima pinigais vertinti, 
nes kartą netekus, vėliau jos nebeturėsi, 
tačiau kiekvienas ieškome priežasčių pasi
teisinti ir tautinę sąžinę nuraminti.

Antras ir pats svarbiausias dalykas yra 
tai, kad laikraštį užsisakiusieji nesiskubi
na už jį užsimokėti. Algos, popierius, paš
tas ir visokios kitos išlaidos spaudžia lei
dėjus. Jie yrą įsipareigoję kas savaitę pa
tiekti laikraštį ir to įsipareigojimo laikosi. 
Tuo tarpu skaitytojai, vilkindami atsilygi
nimą, stabdo leidėjų darbą ir visus jų įsi
pareigojimus apverčia aukštyn kojomis.

Lietuvių Namų bendrovė iki šiol buvo 
pajėgi gelbėti „Europos Lietuvį“ iš finan
sinių sunkumų. Ji neatsisako tai daryti ir 
toliau. Bet ji negali savo leidžiamu laik
raščiu visą laiką šelpti tuos, kurie pasiry
žę už jį po mirties kviečiais atpjauti... 
Laikraščio administracija teigia, kad esa
ma skaitytojų, kurių skolos jau ko ne į 
šimtinę kabinasi. Kokia tad būtų paspirtis 
leidėjams, jeigu tokie skaitytojai nors da
limis imtų tą skolą mažinti. Kokia paguo
da būtų redakcijos, administracijos ir 
spaustuvės darbininkams, kurie nors ir 
prakaitą braukdami, vis „dirba su nuosto
liais“!

Kai kas pasakys, kad neatsilyginusiems 
nebereikia siųsti laikraščio ar knygų. Taip 
kai kurios leidyklos ir daro. Bet tuo atsi
tikimu būtų atimamas jau ir taip lietuviš
kumo pažiūriu šiek tiek luošam tautiečiui 
tvirčiausias tautiškasis ramentas. Likęs be 
jokio ryšio su savaisiais, jis dvigubai grei
čiau nuskęstų svetimųjų jūroje. Tatai yra 
gerai įrodę tie, kurie iš karto šalinosi lie
tuviškosios spaudos ir organizacijų. Todėl 
ir tokiu atveju leidėjai ir administracija 
niekam negrasina, bet tiktai prašo supras
ti bendrąjį reikalą ir pagal išgales atsiteis
ti. Nepajėgiantiems prenumeratoriams Vo
kietijoje padeda Krašto Bendruomenės 
valdyba, o Anglijoje „Dainava“ ir patys 
leidėjai. Po šio atviro pasikalbėjimo reikia 
manyti, kad atsilikusieji skaitytojai ne tik 
daugiau nebevilkins, bet dar ir naujų pre
numeratorių pakalbins.

Šia proga prisimintina, kad šalia „E. 
Lietuvio“ dar yra Nidos Knygų Klubas, iš
leidęs jau daugiau kaip 90 knygų. Jo fi
nansinė padėtis dar sunkesnė, nes knygų 
kainos kyla, o skaitytojų skaičius mažėja.

Nors Nidos Klubas jau ir seniau nebega
lėjo verstis be L. Namų paramos, bet jo 
reikalai, mažėjant skaitytojų skaičiui, kas
kart blogėja. O taip norėtųsi pasiekti bent 
šimtinės leidinių ir tuo būdu Klubą įam
žinti išeivijos kultūros istorijoje! Ir, tur 
būt, Klubas kaip nors tą naštą ištemptų, 
jeigu jo nariai-skaitytojai ir platintojai už 
gautas knygas laiku atsiskaitytų.

Iš šitų kelių pastabų matyti, kad lietu
viškosios spaudos išsilaikymas yra mūsų 
pačių rankose. Padarykime visa kas gali
ma, kad ji be laiko nesunyktų.

LADY FALKENDER
D. Britanijos ministeris pirmininkas H. 

Wilsonas pakėlė savo nemažai triukšmo su
kėlusią privat. sekretorę Marcia Williams į 
baroneses. Dabar ji vadinsis lady Falken- 
der.

Ta proga britų spauda su tam tikra iro
nija pastebi, kad ministeris pirm įninkąs 
perima seną monarchų tradiciją — suteikti 
titulus savo mėgiamiems tarnautojams. Ne 
tiktai opozicijos, bet ir pačių darbiečių 
daugelis parlamento atstovų klausia :už 
ką?

KĄ DUODA DETENTĖ?

Į klausimą, ką Vakarams duoda politinės 
įtampos mažinimas (detentė), žinomas po
litinis žurnalas „International Review“ at
sako — nieko. Ilgame rašinyje, redaguota
me žinomo politikos eksperto prof. L. La- 
bedzo, sakoma, kad detentė apgauna poli
tikus, parodydama jų nesėkmes, kaip tai
kos laimėjimus, o karinį nepajėgumą, kaip 
pastovios taikos garantiją... Detentė tol 
nebus tikra, kol taikų bendradarbiavimą 
Sovietai galės išnaudoti savo politiniams 
laimėjimams, neįsiveldami į karą.

Jeigu rusai siektų tikro santykių pagerė
jimo, tai jie, pasak minėto žurnalo, turėtų 
atsisakyti „ideologinio karo“ prieš Vaka
rus, sumažinti apsiginklavimą ir nesisteng
ti savo karine jėga vyrauti pasaulyje. Ta
čiau tokių dalykų dar ilgai reikės palauk
ti...

APKALTINIMAS PRASIDĖJO

JAV Informacijos Tarnyba paskelbė spe
cialų pranešimą, pavadintą „A question of 
impeachment“. Jame sakoma, kad 38 atsto
vų rūmų teisinio komiteto nariai pradėjo 
bylą, kurioje turės nustatyti, ar preziden
tui Nixonui senatas turi kelti viešą apkal
tinimą (impeachment) ir atleisti iš parei
gų-

Tokia byla buvo prieš 106 metus senate 
iškelta prezidentui Andrew Johnsonui. Ta
čiau balsavimo metu pritrūko vieno balso 
ir prezidentas negalėjo būti pašalintas. 
Kongreso (atstovų rūmų) sudarytoji teisė
jų komisija negali pati prezidento pašalin
ti. Ji privalo perduoti bylą senatui, kuris 
nusprendžia dviejų trečdalių balsų daugu
ma.

Pro pinučius
Muenchene yra siuntinių organizacija, 

vadinama Lindex — Versand — Reisen — 
Handelsgesellschaft mbH & Co, kuriai va
dovauja iš Baltijos kraštų kilusi Vokieti
jos rusė, Zinaida Ingeborga „Der Spiegei“ 
(gegužės 13) rašo, kad per šią organizaci
ją, „pro pinučius“ iškeliauja į Sov. Sąjun
gą 9000 siuntinių — automobilių, šaldytu
vų, drabužių, odekolono, bažnytinių aprė- 
dalų (į Lietuvą), maisto ir t. t. Klientai — 
daugumoje Vakaruose gyveną rusai. Pre
kės ne visada siunčiamos. Pvz., automobi
liai, šaldytuvai,’ namų įrengimai tik užsa
komi, sumokant markėmis, o pristatymas 
vietoje — gerai ir greitai. Kadangi ne vi
sos prekės ir ne visų dydžių yra išleidžia
mos, tai daugelis klijentų firmai prisiunčia 
vaikų amžių ar fotografijas, o čia pagal tai 
parenkami rūbai ar avalynė.

Kaip žinoma, vaistų persiuntimas yra 
uždraustas. Pasirodo, tam uždraudimui 
esanti rimta priežastis. Baku mieste gyve
nanti moteris, norėdama greitai pagydyti 
sušlubavusią širdį, išsirašė per gimines 
vaistų ir, nepasitarusi su savo gydytoju, 
pradėjo juos vartoti ir numirė. Vėliau pa
aiškėjo, kad ji sirgo cukraus liga, todėl pri
siųstieji vaistai negalėjo būti vartojami.

Lindex firma turi didžiulį pasisekimą to
dėl, kad per ją užsakomos prekės kaštuoja 
žymiai pigiau. Pvz., automobilis Sov. Są
jungoje kaštuoja 4,500 rublių, arba 15,030 
RM. Vokietijoje už tokį automobilį reikia 
įmokėti tik apie 7,000 RM ir jis pristato
mas per porą mėnesių. Panašiai yra ir su 
kitomis prekėmis.

Iki šiol negirdėtas dalykas — butų pre
kyba. Vokietijoje galima nupirkti draugui 
ar giminei butą bet kuriame Sov. Sąjungos 
mieste. Svarbu tik tai, kad jis turėtų poli
cijos leidimą ten gyventi. Vieno kambario 
butas su virtuve ir vonia kaštuoja 16,000 
RM, o dviejų kambarių — apie 20,000 RM.

Be to, pradėta pardavinėti specialūs pa
žymėjimai („berjoska“), už kuriuos gali
ma pirkti kokios įtik patinka vakarietiškas 
prekes. Tačiau tų pažymėjimų kainos yra 
dvigubai brangesnės, negu oficialus rublio 
kursas. Maskvoje jau atidarytos aštuonios 
krautuvės, kuriose parduodama už tokius 
pažymėjimus įvairios prekės.

Ir paskutinis dalykas — kelionės rusiš
kais lėktuvais. Užsisakant per Lindex ir 
mokant markėmis, kelionės kaštuoja ma
žiau kaip pusė kainos. Pvz., Aeroflot su 
Lindex bilietu iš Frankfurto į Maskvą kaš
tuoja 400 RM, o skrendant su Lufthansa 
lėktuvais — 1,314 RM.

Kelionės yra vienintelis biznis iš kurio 
ir vakarietis gali turėti naudos. Visos kitos 
transakcijos yra specialiai sukurtos valiu
tai „pro pinučius“ ištraukti.

Apkaltinimo byla prasidėjo gegužės 9 d. 
Abiejų partijų atstovai teisinėje komisijo
je pareiškė, kad tai yra svarbus istorinis 
įvykis, galįs turėti įtakos ne tik į JAV, bet 
ir į viso pasaulio politinį gyvenimą. Todėl 
jie pasižadėjo bylą spręsti labai atsargiai 
ir sąžiningai.

Teisinėje komisijoje yra 21 demokratų 
ir 17 respublikonų atstovų. Komisijos pir
mininkas — demokratas Rodino. Jis pa
reiškė, kad jeigu nesusidarys nenumatytų 
kliūčių ir jeigu prezidentas patieks visą 
reikalingą medžiagą, taii byla galės būti 
perduota senatui liepos pradžioje.

NAUJAS ŠNIPAS VOKIETIJOJE?

Hamburge leidžiamas vokiečių žurnalas 
„Capital“ turi paruošęs spausdinimui 
straipsnį, kuriame sakoma, kad Vokietijos 
Federalinės Įstaigos Konstitucijai apsaugo
ti (saugumo policijos) viršininkas dr. 
Guenter Nollan esąs Rytų Vokietijos šni
pas. Iš tikrųjų tai esąs žymiai svarbesnis 
šnipas negu Guillaume, dėl kurio atsistaty
dino kancleris Brandt'as. Gaullaume bu
vęs tik priedanga, maskuojanti kitus tris 
už jį svarbesnius R. Vokietijos šnipus. „Ca
pital“ sakosi gavęs šnipinėjimo įrodymo 
dokumentus per JAV saugumo įstaigas.

Pats saugumo viršininkas G. Nollan šiuo 
metu esąs apsirgęs. Tačiau jis griežtai par 
neigia visus gandus ir žada traukti „Capi
tal“ teisman. Tuo tarpu kitas labai popu
liarus Muencheno žurnalas „Quick“ taip 
pat pasiskelbė gavęs Nollan inkriminuojan
čių dokumentų, kuriuos dabar tiria. JAV 
ambasadorius Vašingtone pareiškė, kad 
„Capital“ paleisti gandai yra tik prasima
nymas.

JEVTUŠENKO VĖL POPULIARUS
Palyginti jaunas Sovietų poetas Jevtu- 

šenko jau keletą kartų kilo ir krito. Pas
kutiniuoju laiku jis buvo įsigijęs partijos 
nemalonę pasiųsdamas Brežnevui laišką, 
smerkiantį Solženicyrio persekiojimą. Po 
to jis buvo pasiųstas aprašyti sunkvežimių 
fabriką prie Karnos upės. Čia jis sukūrė ei
lėraštį apie poeto ir darbininkų santykia
vimą. Eilėraštį išspausdino oficialusis ra
šytojų žurnalas „Literaturnaja Gazeta“, ir 
Jevtušenko vėl valdžios malonėje.

KARD. WYSZINSKIS NESUTARIA
Paskyrus naują religijos reikalų tvarky

toją (Kakul), Lenkijoj numatoma didelės 
švietimo reformos, kurios, be kita ko, sie
kia atskirti jaunimą nuo bažnyčios. Kardi
nolas Wyszinskis pareiškė, kad tai yra di
džiausia grėsmė bažnyčiai per paskutiniuo
sius 25 metus.

Jausdamas tradicinę katalikų hierarchi
jos įtaką į Lenkijos politinį gyvenimą, Wy
szinskis nesutinka pasirašyti konkordato, 
kurio pageidautų vyriausybė ir Vatikanas. 
Jis reikalauja, kad konkordate būtų užak
centuota Bažnyčios teisė auklėti jaunimą 
evangelijos dvasioje, nebūtų varžoma ka
talikų spauda ir būtų sustabdyta antikata- 
likiška propaganda. Vyriausybė su tuo nie
kada nesutiks. Tokiu būdu, ypatingo Baž
nyčios ir valdžios santykių pagerėjimo 
Lenkijoje artimoje ateityje vargu galima 
tikėtis.

SPORTININKŲ APSAUGA
Frankfurte (Vokietijoje) imtasi griež

čiausių priemonių apsaugoti šešiolikos 
kraštų futbolo komandas, atvykstančias į 
pasaulio čempionato rungtynes. Ginkluotos 
sargybos, spygliuotos vielos, slapti televi
zijos aparatai, telefonų slapta kontrolė ir 
daugybė policijos bei seklių agentų suorga
nizuota futbolininkams apsaugoti. Bijoma, 
kad nepasikartotų 1972 m. Muencheno įvy
kiai. Maždaug kas šimtoji vieta stadione 
bus užimta civilinio seklio; apie 1000 poli
cininkų maišysis visą laiką tarp žiūrovų.

Daugiausia bijoma arabų teroristų ir pa
čių vokiečių ekstremistų, kurie gali bandy
ti pagrobti futbolo žaidėjus. Taip pat bai
minamasi dėl politinių demonstracijų prieš 
Čilės ir Rytų Vokietijos komandas.

Ypačiai daug rūpesčio policijai sudaro 
oficialiųjų svečių apsauga. Jų tarpe bus ir 
Anglijos min. pirmininkas, kai Skotų ko
manda žais su Zaire.

CHURCHILIO WHISKY
Winstono Churchilio rezidencija, Chart

well House, nuo 1966 m. yra atidaryta pub
likai. Be kitų įdomių dalykų čia yra jo 
mėgstamųjų cigarų ir whisky pavyzdžiai. 
Butelis Black Label Johny Walker whisky 
nuo 1966 m., be abejo, išgaravo. Dabar jis 
papildomas arbata, bet etiketė palikta ta 
pati.

Vlikas apie Bražinskus
Pranas ir jo sūnus Algirdas BRAŽINS

KAI jau laisvi. Kai 1970 m. spalio 15 d. jie 
sovietinį lėktuvą privertė nusileisti Trebi- 
zondo aerodrome Turkijoj, Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas siuntė savo 
atstovą į Turkiją jiems pagelbėti. Po to 
dar daug kartų juos lankė dr. Kęstutis Va
liūnas, Vliko pirmininkas. Ten lankydama
sis, jis rūpinosi ir darė žygius, kad Bražins
kai nebūtų išduoti Sovietams, ko pastarie
ji labai norėjo ir dėl to aktyviai veikė. Vi
są laiką Vlikas rūpinosi jų laisve, materia
line ir moraline parama bei teisiniu jų by
los gynimu. Kada buvo būtinas reikalas, 
Vlikas ragino laisvojo pasaulio lietuvius 
siųsti Turkijos vyriausybei laiškus ir tele
gramas su prašymu, kad Bražinskai nepa
tektų į Sovietų rankas. Kai 1973 m. Kalė
dų pirmą dieną Bražinskai turėjo stoti į 
teismą, Vlikas kvietė visus siųsti jiems ka
lėdinius sveikinimus. Ir vienu ir kitu atve
ju lietuviai labai jautriai ir gausiai atsi
liepė. Bražinskai už tai jiems nuoširdžiai 
dėkojo. Kai 1971 m. kovo 8 d. Turkijos 
aukščiausiojo teismo taryba nutarė Bra
žinskų bylą persvarstyti iš kriminalinės 
pusės, byla, dėl įvairių formalumų, buvo 
daug kartų atidėliojama. Iš esmės krimi
nalinis Ankaros teismas bylą pirmą kartą 
svarstė balandžio 29 d. ir bylos svarstymą 
nukėlė į birželio 11 dieną. Vliko pasamdy
tas Bražinskų bylai ginti advokatas Celal 
Yardimci laišku pranešė, kad jis tikįs, jog 
birželio 11 d. paskirtas teismo posėdis ir 
ligi to meto numatytas paskelbtas amnes
tijos įstatymas galį būti lemtingi Bražins
kų laisvei. Turkijos parlamento priimtas 
amnestijos įstatymas prezidento buvo pa
sirašytas gegužės 18 d., ir pagal jį Bražins
kai gavo laisvę. Dabar Vlikas rūpinasi Bra
žinskų saugumu ir skubiu jų iš Turkijos iš
vežimu. (ELTA)

IŠNIEKINO PABLO NERUDOS KAPĄ
Iš Buenos Aires pranešama, kad Čilės 

karinė valdžia išniekino čiliečių poeto, No
belio premijos laureato Pablo Nerudos ka
pą. Jo palaikai išvogti iš Santiago kapinių 
rūsio ir išgabenti nežinia kur. Atsitiko pa
našiai,-kaip su J. Palacho palaikais Praho
je.

Septynios DIENOS
— Maskvoje pareiškiama, kad Kinija la

biau mėgsta Anglijos konservatorius negu 
darbiečius. Esą pirmieji labiau remia stip
rią Europą, kuri galėtų gintis nuo sovietų 
užpuolimo.

— Gegužės 25 d. maršalas Tito atšventė 
82 .m. sukaktį. Ta proga jis sušaukė Jugo
slavijos komunistų partijos kongresą, ku
ris gali būti jo paskutinis.

— Kanados raitoji policija, žinoma 
„mounties“ vardu, nuo rugsėjo mėnesio 
pradės priimti moteris.

— Portugalijos ir jos Afrikos kolonijų 
atstovai susirinko Londone tartis dėl kolo
nijų nepriklausomybės. „Sunday Tele
graph“ įspėja, kad Londonas yra bloga vie
ta, nes nęi viena Anglijos kolonija nesilai
ko čia sudarytos savo krašto konstitucijos.

— Vienas populiariausių JAV politinių 
komentatorių, žurnalistas S. Alsop mirė 
leukemija, sulaukęs 60 m. amžiaus.

— Sov. Sąjunga atsiuntė delegaciją į Ju
goslavijos komunistų partijos kongresą. 
Delegacijai vadovauja politbiuro narys Ki- 
rolenko. Nuo 1945 m. Sovietai Jugoslavijos 
kongresus boikotavo .

— Kinijos ministeris pirmininkas čou 
En-lai paskutiniuoju metu nebesirodo vie
šajame gyvenime.

— Sovietai grasina uždrausti kinams 
naudotis Ussuri ir Amūro upėmis Man- 
džiūrijoje. Manoma, kad tai yra kerštas už 
iki šiol negrąžintus tris lakūnus, su malūn
sparniu nusileidusius Kinijoje.

— Buvęs Portugalijos prezidentas adm. 
Tomas ir minist. pirm. dr. Caetano išsiųsti 
į Braziliją.

— Turkai paleido iš kalėjimo britų jau
nuolį T. Davey, nuteisitą už narkotikų pre
kybą. Jam ir jo motinai įsakyta apleisti 
Turkiją.

— 200 Sov. Sąjungos piliečių, priklau
sančių pentacostalistų sektai, atsiuntė iš 
Sibiro laišką prezidentui Nixonui, prašy
dami padėti emigruoti į JAV.

— Izraelio gyventojai skuba apsirūpinti 
ginklais. Krautuvėse trūksta pistoletų ir 
šaudmenų. Leidimus gauna visi, kurie mo
ka ginklus vartoti ir nėra prasikaltę.

— Apie 2 milijonai gyventojų D. Britani
joje yra beraščiai. Apie 7% vaikų palieka 
mokyklą neišmokę skaityti ir rašyti. Kal
tė metama mokykloms.

— Britų parlamentas nutarė, kad ateity
je visi atstovai turės užregistruoti priva- 
tiškus biznius, kuriuose jie dalyvauja.

— Laikraštis „Socialist Industry“ pa
skelbė, kad Sovietai padės Indijai pasiga- 

| minti pirmąjį, satelitą, kuris bus paleistas 
Sovietų raketų pagalba.

SLA
Symbionese Liberation Army (SLA) yra 

palyginti nauja Amerikoje atsiradusi or
ganizacija, ypačiai pagarsėjusi pagrobda
ma spaudos magnato Hearsto dukterį Pat- 
ricią.

Pasirodo, kad tai yra gana paslaptinga 
organizacija, kuri, vadovaudamasi mark
sistine ideologija, vartoja moderniškus te
roro metodus savo tikslams pasiekti. Orga
nizacijos emblema yra septyngalvė kobra.

SLA iš tikrųjų yra atskiras padalinys ar 
grupė Symbionistų Federacijos, kuri savo 
vardą pasirinko nuo žodžio „symbiozis“, 
reiškiančio dviejų priešingų gyvių ar au
galų harmoniją, padedančią vienas kitam 
išsilaikyti. Federacijos nariai, pagal jos pa
skelbtą deklaraciją, yra skirtingų našių ir 
socialistinių partijų žmonės, siekią išsiva
duoti iš juos persekiojančios fašistinės JAV 
valdžios.

Minėtoji deklaracija skelbia 16 SLA san
tvarkos taisyklių, kurių svarbiausios yra 
šios: 1. Bendras gyvenimas, padedąs išvys
tyti tikrą tarpusavio meilę, draugystę ir 
revoliucinės bendruomenės supratimą. 2. 
Nuomos panaikinimas, perimant visų val
džios ir kapitalistų pastatų kontrolę. 3. 
Tarptautinės prieškapiitalisitinės federaci
jos sukūrimas, turįs tikslą greičiau sunai
kinti kapitalistinę sistemą, perimant pra
monės kontrolę ir visas kitas institucijas. 
4. žmogaus prigimties pakeitimas, sunai
kinant visas rasizmo, kapitalizmo, fašizmo, 
individualizmo ir kitokias sistemas bei teo
rijas. Tam tikslui pasiekti organizuojama 
proletariato revoliucija, nežinanti kompro
misų ir pasigailėjimo.

Kievienas SLA narys, pasitraukęs iš jos 
ar atsisakęs naikinti bendrąjį priešą, skai
tomas užsipelnęs mirties bausmės.

Komunistų organizacijos smerkia SLA 
veiklą. Nors galutiniai tikslai — kapitalis
tinės visuomenės sunaikinimas — yra pa
našūs, tačiau komunistai yra labiau linkę 
į masių perauklėjimą. SLA veikla dabarti
nėje stadijoje jiems atrodanti per anksty
ba.

— Prof. A. Skarzynski, vedęs su Lenki
jos katalikais derybas dėl santykių sunbr- 
mavimo, atleistas iš viceministerio parei
gų.

— Jugoslavijos komunistų partijoje su
mažėjo komunistų skaičius. Pašalinta 
daug nacionalistiškai nusiteikusių kroatų.

— SLA (Symbionise Liberation Army) 
teroristas W. Harris, kuris Kalifornijoje 
slapstosi kartu su Patricia Hearst, paliko 
slėptuvėje pasą. Iš jo matyti, kad Harris 
neseniai lankėsi Maskvoje, Lenkijoje dr Is
panijoje.

— Izraelis nesutinka, kad Sovietų karei
viai būtų priimti į J. Tautų dalinius, skir
tus taikai tarp žydų ir arabų prižiūrėti.

— Septyni milijonai svarų valstybės pi
nigų išleista privatiškai JAV prezidento 
nuosavybei išlaikyti.

— Panovui atimtas nusipelniusio Rusi
jos artisto vardas. Jeigu jis nesutiks be 
žmonos emigruoti į Izraelį, tai gali būti 
prievarta ištremtas, kaip Solženitsynas.

— Britų opozicijos vadas E. Heath buvo 
labai iškilmingai sutiktas Kinijoj, kur jis 
išbus 10 dienų.

— Gegužės 24 d. sukako 25 metai nuo 
Vokietijos Federalinės respublikos įsteigi
mo.

— Kun. Paisley prisaikdino 4.000 airių 
protestantų kovoti, kol susitarimas dirbti 
iš vien su katalikais bus panaikintas.

— Dr. Ramsey Cantenbury arkivyskupas 
pareiškė, kad anglikonų bažnyčia savo ka
pitalus investuoja į biznio akcijas, išsky
rus alų, ginklų pramonę ir Pietų Afrikos 
bendroves.
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Knygos
THE BALTIC STATES

The Years of Independence 1917-1940 
by George von Rauch

Tokiu titulu iš C. Hurst leidyklos pasiro
dė 277 puslapių knyga, kainuojanti £4.20. 
Knyga įdomi, ir ją taip pat įdomiai recen
zavo žinomas anglų žurnalas „The Econo
mist“ (11-to gegužės, 1974). Recenzentas 
rašo:

„Jei kada nors Sovietų Rusijoj surasi 
gero stiliaus stalą ar gerai veikiantį tele
vizorių, arba sutiksi (kaip rašoma knygoje 
(„Viena Diena Ivano Denisovičiaus Gyve
nime“) padorų žmogų darbo stovykloje, jie 
visi, greičiausiai, bus kilę iš kurios nors 
Pabaltijo respublikos. Tikrai nuostabu, 
kaip estai, latviai ir lietuviai sugebėjo iš
laikyti savo tautines ypatybes prieš visą 
istorijos ir aplinkos spaudimą. Profeso
riaus Raucho knyga apie tų valstybių 
trumpą nepriklausomybės laikotarpį pade
da išaiškinti šį klausimą.

Išskyrus Lietuvos viduramžių viešpata
vimo laikotarpį ir tą dvidešimtmeti tarp 
dviejų pasaulinių karų, tos mažos tautos 
visą savo istoriją sukūrė būdamos kitų val
džioje. Jų laisvės periodas prasidėjo ir bai
gėsi karo bangai siaučiant. Jos prarado 
šimtus tūkstančius žmonių (iš savo kelių 
milijonų), kurie buvo ištremti, įkalinti ar
ba emigravo. Tokiose aplinkybėse nėra ko 
stebėtis, kad tos valstybės nepasidarė pa
vyzdingomis demokratijomis!. Pavyzdžiui, 
estų parlamente buvo 14 politinių partijų, 
o latvių — net 27. Nenuostabu, kad, tarp 
viršutinės girnapusės sovietų revoliucinio 
plėtimosi ir apatinio vokiečių agresijos ak
mens, jos nuslydo į santūresnės rūšies dik
tatūrą. Bet ir taip jų pažanga parodė, ko 
galima būtų pasiekti Rusijoj be bolševikų 
demono ant sprando. Labai gera žemės 
ūkio reforma pabaltiečius pavertė į mažų 
ūkių bendruomenę. 1938 metais eksportas 
iš tų trijų smulkių Pabaltijo kraštų buvo 
lygus pusei eksporto iš visos Sovietų Są
jungos.

Tuo pačiu Pabaltijo valstybių istorija 
yra ir geras įspėjimas. Tie kraštai pirmieji 
pajuto „gerbūvį“, kylantį iš sovietų nepuo
limo sutarčių. Jie bandė ir mėgino išsisuk

Kas, kur. kaip?
IŠ KOKIŲ GRIUVĖSIŲ 

PASTATYTI MENO MOKYKLOS 
RŪMAI

Rusai, norėdami padaryti Kauną ne
įveikiamą, iš visų pusių apsupo jį for
tais. Tuo pačiu laiku jie didelius sustip
rinimus padarė ir Ąžuolų kalne, kuris 
stūkso Kauno vakarinėje dalyje, susi
siekdamas su Žaliuoju kalnu. Ąžuolų 
kalne rusai padarė sustiprinimus dėl to, 
kad iš čia labai gerai yra matoma Ne
muno ir Neries santaika, o, be to, dar 
dideli plotai toliau į vakarus. Jie kalną 
išrausė, išvedžiodami urvus, kuriuos iš
mūrijo plytomis. Viršuje padarė keletą 
betoninių lizdų patrankoms. Kalnas ta
po nepaprastai stipriu atsparos punktu. 
Tačiau Didžiojo karo metu jis nesuvai
dino jokio vaidmens, lygiai kaip ir visa 
Kauno tvirtovė. Rusai paliko jį, vos pa
sigirdus pirmiesiems vokiečių šūviams. 
Jokios naudos neturėjo iš jo ir vokie
čiai Pagaliau ligi 1924 m. nieko gera iš 
tų sustiprinimų neturėjome ir mes. Ta
čiau 1924 m. mes į tuos sustiprinimus 
sužiūrome labai godžiomis akimis.

Susidomėti Ąžuolų kalno sustiprini
mais mus privertė gyvas reikalas. Tuo 
laiku mes jau buvome gavę iš Rusijos 
M. K. Čiurlionio kūrinius, kuriems sau
goti reikėjo nors truputį pakenčiamos 
vietos. 1924 m. ministerių kabinetas pa
skyrė Čiurlionio galerijos patalpoms 
statyti 190.000 litų. Pasirodė tačiau, 
■kad su tokia suma nelabai ką galima 
padaryti. Bet ką nors daryti reikėjo. 
Šiam reikalui verčiant, buvo imta dai
rytis į fortus, aiškinant, ar negalima bū
tų jų išgriauti ir griuvėsius panaudoti 
statybai. Žinovai pareiškė, kad išlupi
nėtos iš fortų plytos statybai gali būti 
tinkamos. Kadangi Čiurlionio galeriją 

ti iš tokių masinančių paktų ir deklaraci
jų, bet jiems nebuvo išeities. Jie neturėjo 
stiprių užtarėjų, galinčių suteikti paramos 
nei Lenkijoj, nei Skandinavijoj, nei Vaka
rų pasaulyje.

Bet ii' dabar prof. George von Rauch 
reiškia viltį, kad laimingesnėje ir laisves
nėje Europoje Pabaltijo kraštai, gal būt, 
galės sudaryti savo rūšies Rytų Europos 
Benelux. Tai yra labai tolima galimybė. 
Baltijos kraštai yra tapę tolimais kraštais, 
apie kuriuos mes mažai iki šiol žinojome. 
Prof, von Rauch'o nuodugni ir gerai sude
rinta knyga tą nuotolį sumažina.“

P. T.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Birutė Pūkelevičiūtė — Naujųjų Metų 
Istorija. „Draugo“ premijuotas roma
nas. Viršelis Kazio Veselkos. Spausdi
no „Draugo“ spaustuvė, 1974 m., 182 
psl. Kaina 4.50 dol.

„Skaitytoją „Naujųjų metų istorija“ gai
vina ne tik savo išieškotu, sultingu žodžiu, 
gyvais dialogais, ryškiais vaizdais, bet ir 
labai nuoseklia romano slinktimi, kažko
kio likimo paliestų asmenų kelione. Skaitai 
ir nesustoji, kol neužverti paskutinio pus
lapio, kai vienas jų iškeliauja mirtin, kitas 
toliau lieka plaštake skraidyti“ (Iš aplan
ko).

Rt.-Rev. Msgr. Vincenzo Cusumano — 
In the Service of the Church. The Ser
vant of God George Matulaitis — Ma- 
tulewicz. Biographical Sketch and Spi
ritual Diary. Chicago, 1974.

Tai anglų kalbom išversta knyga apie 
Dievo Tarną arkiv. Jurgį Matulaitį. Pir
moje knygos dalyje aprašytas arikvyskupo 
gyvenimas ir darbas, o antroje — ištrau
kos iš dienoraščio, rašyto 1910-1914 m. 
Vertingas leidinys tiems, kurie nori supa
žindinti lietuviškai nemokančius skaityto
jus su būsimo šventojo gyvenimu, o taip 
pat šįek tiek ir su Lietuva.

I Knyga išleista mons. J. Karaliaus lėšo- 
į mis. Kaina nenurodyta.

buvo nutarta statyti ant Ąžuolų kalno, 
tai buvo nuspręsta griauti ir vietinius 
sustiprinimus. Sustiprinimų sprogdini
mas buvo padarytas 1924 m. liepos 
pradžioje. Besprdgdinant urvus, buvo 
gauta statybinės medžiagos tiek daug, 
kad iš jos išėjo visai dailūs rūmeliai.

Vis dėlto iš tų griuvėsių pastatyti ga
lerijos rūmai buvo neamžini. M. K. 
Čiurlionio kūriniai juose buvo priglaus
ti tik laikinai. Baigus statyti Vytauto 
Didžiojo muziejaus rūmus, buvo tat pa
sistengta gauti galerijos vietą juose. 
Tuo būdu galerijos rūmai Ąžuolų kalne 
paliko tušti, tačiau neilgam laikui. Juos 
tuoj užėmė meno mokykla, kuri ligi tol 
turėjo patalpas namukuose šalimais, 
kuriuose tačiau buvo taip ankšta, kaip 
kišenėje.

KOKIŲ RETENYBIŲ ESAMA 
ZAPYŠKIO BAŽNYČIOJE

Zapyškio bažnyčia įdomi jau savo 
senumu. Kada ji statyta, tikslių žinių 
nėra. Yra spėjama, kad Vytauto lai
kais. Bet niekas neabejoja, kad ji Ne
muno kairiame krante, už 15 kilomet
rų nuo Kauno stūksojo jau XVI šimt
mečio pradžioje. Spėjama, kad toje vie
toje, kur ši bažnyčia stūkso, seniau bu
vo mūsų Protėvių žinyčia, tačiau jos lie
kanų ligi šiol dar nepavyko surasti. Pati 
bažnyčia iš oro pusės daro skurdų įspū
dį. Jos sienos yra jau gerokai laiko ap
graužtos, tačiau dėl mūro storumo ne
įstengė jų visiškai sunaikinti nei laikas, 
nei lietus, nei Nemuno potvyniai. Vidu
je bažnyčia taip pat nėra puošni. Tiek 
iš oro pusės, tiek jos viduje dvelkia toli
ma praeitis.

Be savo senumo, ši bažnyčia yra įdo
mi ir keletą retenybių. Iš retenybių pir
miausia tenka paminėti vargonus. Var

Mokyklų kasdienybė
Gana dažnai skaitome iš okupuotos Lie

tuvos gautoje sovietinėje spaudoje apie 
švietimą, mokyklas, mokytojus, apie mo
kyklų ateistų (komunistinės religijos) klu
bus, apie administracijos nebaigiamas ko
vas su religinėmis mokinių ir jų tėvų ap
raiškomis. Randame didelius mokinių skai
čius, gražiai aprašomas mokyklas ir t. t.

Mums nė kiek nekelia abejonės, kad mo
kyklų ir mokinių jose yra daug. Tačiau re
tai kada toje spaudoje skaitome apie kai. 
mo mokyklos kasdienybę. Apie tai mums 
šiek tiek žinių duoda š. m. balandžio 24 d. 
Tarybinis Mokytojas, įdėjęs ilgoką A. As- 
tiko straipsnį, pavadintą „Kaimo mokyklos 
— mūsų rūpestis“.

Pravartu laisvojo pasaulio lietuviams, 
kad ir bendrais bruožais, susipažinti, kas 
ten rašoma apie Kupiškio rajono mokyklas. 
Rajone yra 38 mokyklos, iš kurių 36 — kai
me. Iš jų 3 vidurinės (11 metų), 11 aštuon
metės ir 22 pradinės. Jose mokosi beveik 
3000 mokinių, t. y. du trečdaliai visų rajo
no moksleivių. (Reikia manyti, kad vienas 
trečdalis mokinių mokosi kitų rajonų mo
kyklose. E.l.

1973 m. buvusios pastatytos dvi mokyk
los — Subačiuje ir Šimonyse. Keliose kito
se vietose buvę priestatų. „Mūsų rajone, 
imant proporcingai pagal moksleivių skai
čių, turėtų būti pastatyta mokyklų ir prie
statų 1000 ir 200 vietų bendrabučių“, rašo 
Astikas. Tai rodytų, kad apie trečdalis 
moksleivių kol kas mokosi ne kur kitur, 
kaip buvusių ūkininkų įgyvenamuose na
muose. Pasirodo, kad kaimo mokyklų sta
tybomis daugiausia rūpinasi kolchozai, o 
ne „aukštoji“ valdžia.

„Per pastarąjį dešimtmetį rajone užda
rytos 3 aštuonmetės Ir 23 pradinės mokyk
los“, rašoma toliau. Mokyklų skaičiaus ma
žinimo priežastis — kai kurių mokyklų 
klasių skaičiaus plėtimas.

Dabar jau taip išretėjo mokyklų tinklas, 
kad ..atskirų kaimų moksleiviams nuotolis 
iki mokyklos padidėjo iki 10 kilometrų“. 
Šiek tiek mokinių esą apgyvendinta ben
drabučiuose, o apie 1300 moksleivių į mo
kyklas važinėja maršrutiniais autobusais, 
o kai kurie jų visai nepritaikyti mokyklos 
mokymo laikui. Todėl dalis mokinių atve
žama labai anksti, kiti labai vėluoja. Auto
busų sustojimo vietose (atvirame lauke) 
moksleiviams reikia ilgai laukti, o esant 
daug keleivių, dažnai visai nepatenka į au
tobusą. (Koks skirtumas nuo laisvojo pa
saulio, kur specialūs autobusai veža moki
nius į mokyklas ir atgal. E.).

Tose visose mokyklose dirba 196 moky
tojai, iš kurių 76 turi aukštąjį mokslą, 38 
nebaigtą aukštąjį, 53 vidurinį pedagoginį 
ir 30 bendrą vidurinį išsilavinimą.

„Mus jaudina tai“, rašo straipsnio auto
rius, „kad pastaruoju metu rajono kaimo 
mokyklose, o 'ir apskritai švietimo įstaigo-

gonus puošia karaliaus Dovydo, angelų 
ir šventųjų stovylos. Žmonės pasakoja, 
kad vargonais grojant, stovylos linkčio
davo galvomis, tarytum negalėdamos 
atsigėrėti melodija, o angelai imdavo 
skambinti varpeliais, kuriuos jie laiko 
rankose. Pastebėtina, kad stovylos nė
ra pirktinės, o išdrožtos iš medžio vie
tinio žmogaus. Tačiau kas buvo tas za- 
pyškietis menininkas, šiandien niekas 
nebegali pasakyti.

Be vargonų, šioje bažnyčioje yra la
bai įdomūs keli ornamentai, šie orna
mentai yra išdrožti iš medžio ir vaiz
duoja puokštes gėlių. Manoma, kad jie 
yra jau daugiau kaip 200 metų senu
mo. Menišku požiūriu jų vertė labai di
delė. Gana vertinga yra ir medinė 
monstrancija, kurią su mielu noru pri
imtų bet kuris muziejus. Be to, čia pat 
galima matyti dar didžiulius briedžio 
ragus. Žmonės pasakoja, kad šie ragai 
yra to paties briedžio, kuris daugiau 
kaip prieš šimtą metų atplaukė Nemu
nu ligi bažnyčios ir suklupo negyvas 
prie durų.

Pagaliau ne vieno bažnyčią aplan
kančio dėmesį atkreipia dar medinės 
grotos, skiriančios presbiteriją nuo na
vos. šios grotos yra apgraužtos arklių. 
Teigiama, kad arteliai, palikę grotose 
savo dantų žymes, buvo Napoleono ar
mijos raitelių. Napoleono raitelių bū
rys, artėjant prie Kauno, sustojęs Za
pyškyje poilsio. Kadangi žmonėms ir 
gyvuliams pastogių buvo nedaug, tai 
jie užėmė ir bažnyčią, šiuo pasakojimu 
tenka tikėti, nes ant vienos spintelės du
rų dar galima įžiūrėti kelis Napoleono 
karininkų 'parašus ir 1812. VII. 24 da
tą.

KODĖL MARIJAMPOLĘ KAI KAS 
VADINA STARAPOLE

Toje vietoje, kur dabar stūkso Mari
jampolė, XVII šimtmečio pradžioje ne
buvo nė vieno trobesio. Tačiau netru

APDOVANOTAS INŽ. A. KETVIRTIS
Toronte (Kanada) lietuvis inžinierius 

Antanas Ketvirtis už ypatingą pasižymėji
mą buvo apdovanotas garbės medaliu ir 
diplomu.

Inž. Ketvirtis yra padaręs plačios apim
ties įnašą į kelių apšvietimo technologijos 
pažangą ir tuo prisidėjęs prie eismo nelai
mių sumažinimo. Kaip ekspertas šioje sri
tyje jis yra žinomas ne tik Kanadoje, bet 
ir visame pasaulyje. Jis atstovauja Kana
dai Tarptautinėje Apšvietimo Komisijoje 
(CIE) ir yra narys Kelių Tyrinėjimo Val
dybos, sudarančios Amerikos Mokslų Aka
demijos šaką.

Inž. Ketvirtis yra parašęs knygą apie ke
lių apšvietimą ir atspausdinęs techniškuo
se leidiniuose keliasdešimt straipsnių bei 
studijų apie kelių, gatvių bei eismo saugu
mą. Įvairiuose Kanados universitetuose ir 

se, sparčiai mažėja vyrų skaičius. Vyrai 
sudaro vos penktąją dalį visų mokytojų. 
Pradinėse, kai kuriose aštuonmetėse mo
kyklose visai nėra vyrų mokytojų.“ (E)

LITERATŪRA IR VERTIMAI
Medžiagos apie rusifikaciją Lietuvoje 

gausiai patiekia Alfonsas Bieliauskas, 
„LTSR Rašytojų sąjungos valdybos pirmi
ninkas“, kalboje, atspausdintoje Lit. ir me
ne. Pasak jo, „vien per 1970-1973 m. Lietu
voje išversta ir išleista 169 rusų klasikinės 
ir tarybinės literatūros knygos, 77 kitų ta
rybinių rašytojų knygos bei 271 knygų iš 
pasaulinės ir šiuolaikinės literatūros“. Taip 
rusų ir „tarybinė“ literatūra aplamai at
sveria viso pasaulio literatūros lobyną! Tu
rint galvoj dabartinės rusų literatūros 
skurdų meninį lygį, tie skaičiai — tai pri
sipažinimas apie sąmoningą verstinės lite
ratūros skurdinimą. Tuo nepasitenkinda
mas, A. Bieliauskas tvirtina, jog „pagaliau 
pribrendo būtinumas pradėti leisti Vilniu
je literatūrinį žurnalą rusų kalba“.

Toje pat kalboje Bieliauskas nusiskun
džia nepakankamu jaunųjų rašytojų „idė
jiškumu“: .... Dar ne visi jaunieji poetai
tvirtai įsitikinę poezijos pilietiškumo bū
tinumu, vienas kitas jų laikinus, vėjų iš 
kažkur atpūstus, poetinės formos elemen
tus laiko vos ne būtinais šiandieninės lie
tuvių poezijos kanonais; daugiau konkre
tumo ir idėjinio-meninio brandumo gali
ma būtų pageidauti ir iš kai kurių jaunes
niųjų prozininkų kūrybos“. (ELTA)

kus čia išdygo kelios sodybos, kurios 
buvo pavadintos Pašešupio kaimu. Lai
kui bėgant, šis kaimas gerokai išaugo. 
Jame atsirado amatininkų, vienas ki
tas gyventojas ėmė verstis prekyba, pa
galiau buvo atidaryta ir smuklė. Kai
mas pasidarė panašus į miestelį, tiktai 
trūko bažnyčios. Pašešupiečiai, norėda
mi pasimelsti, turėjo keliauti į Prienus 
arba į Vilkaviškį. Bet anais laikais to
kios kelionės nebuvo juokai. Dėl to 
kartą išseko pašešupiečių kantrybė ir 
jie nutarė pasistatyti bažnyčią. Šį suma
nymą jie įvykdę 1718 m., bet naudos 
ne kiek teturėjo, nes vyskupas nepa
skyrė nuolatinio kunigo. Kunigas turė
davo atvykti iš kurios nors kaimynynės 
parapijos. Kaip tik tuo laiku kažkas 
šią vietą pradėjo vadinti nebe Pašešu- 
piu, bet Starapole. Naujasis vardas, 
matyt, greitai prigijo, nes nuo 1736 m. 
Pašešupis jau nebeminimas nei metri
kuose, nei kituose dokumentuose. Pa
galiau senasis vardas išnyko ir iš žmo
nių atminties. Tačiau ir Starapole ne
ilgai teskambėjo. 1750 m. atvyko į ją 
vienuoliai marijonai. Grafienė Butlie- 
rienė užrašė jiems žemės plotą tarp Še
šupės ir Jevonio upelio, suteikdama tei
sę kurti čia savo miestelį. Marijonai ta 
teise tuoj pasinaudojo, šalia Starapolės 
pradėjo dygti nauji namai. Naująjį 
miestelį marijonai pavadino Marijam
pole. Vienas nuo kito skiriami tiktai 
Jevonio upelio, abu miesteliai buvo va
dinami savais vardais beveik 50 metų. 
Gal būt tie du vardai būtų skambėję ir 
vėliau, jei ne karalius Stanislovas Au
gustas. Jis 1792 m. abiems miesteliams 
suteikė Magdeburgo miesto teises ir 
bendrą herbą. Nuo to laiko Starapolės 
vardas iš visų oficialių raštų išbrauk
tas. Tačiau visuomenė senojo miestelio 
vardo nenorėjo atsižadėti. Jis ėjo iš lū
pų į lūpas. Kai kas senąją Marijampolę 
tebevadina Starapole dar ir dabar.

(Bus daugiau)

institucijose skaito paskaitas ir vadovauja 
seminaram. Daro pranešimus ir nuolatos 
dalyvauja tarptautinėse apšvietimo ir eis
mo saugumo konferencijose.

NAUJAS „AIDŲ“ NUMERIS
Mėnesinis kultūros žurnalas „Aidai“ 

(Nr. 21) įsidėjo išsamų dr. A. Geručio 
sltraipsnį „Sovietinis (federalizmas“, prof. 
J. Brazaičio „Akademija tautos kryžkelė
se“, A. Landsbergio „Tautosakos ir dra
mos sąlytis Lietuvoje“. Kun. dr. J. Pavai
tos rašo apie arkivyskupą M. Reinį, K. 
Ostrauskas tęsia pasikalbėjimą su prof. A. 
Saliu, V. P. Zubas pasakoja įspūdžius iš 
Okeanijos. Be to, spausdinami VI. Šlaito 
eilėraščiai, 1973 m. politikos apžvalga, J. 
B. Laučkos atsiminimai apie Charles E. 
Bohlen, A. Malijausko straipsnelis apie 
Prūsų akmens paminkius ir išsami knygų 
apžvalga.

Žurnalas iliustruotas aprašomųjų asme
nų nuotraukomis.

„Aidus“ redaguoja dr. J. Girnius. Leidžia 
Tėvai Pranciškonai, Brooklyne.

VERŽLUS VENEZUELOS JAUNIMAS
Venezuelos jaunimas jau antrus metus 

Vasario 16 mini ne uždarose salėse, bet 
krašto sostinės Carcaso miesto gatvėse. 
Šiais metais jie suorganizavo demonstra
cijas mašinomis ir motociklais, prieš tai 
apsirūpinę glėbiais propagandinėj lifterto- 
tūros. Demonstrantai buvo pasiekę net 
Sov. Sąjungos ambasadą.

Pasak demonstracijų organizatorius, ši
toks būdas su Lietuvos byla supažindina 
net ir tuos, kurie neskaito spaudos, arba 
skaito tik tam tikros krypties laikraščius. 
O svarbiausia, kad jaunimas į tokios rūšies 
„minėjimą“ mielai jungiasi, kai tuo tarpu 
į paskaitas salėse eina labai nenoriai.

APIPLĖŠTAS LIETUVIS
„The Toronto Star“ dienraštis balandžio 

28 d. paskelbė trumpą pranešimą apie 
skaudžiai nukentėjusį Praną šukevičių. 
Vagys, išmušę jo namo Runnymede Rd. rū
sio langą, išsinešė seną lagaminą, kuriame 
buvo $30.000 vertės aukso plyta, svėrusi 10 
svarų, neskaidytas deimantas, 25 ameri
kietiškos ir $20 auksinės monetos ir kitų 
užsienio kraštų 65 monetos. Dienraščio tei
gimu, P. Šukevičius tą aukso plytą prieš 
daugelį metų buvo gavęs iš giminių ir lai
kė rūsyje.

KYLANTI LIETUVAITĖ
Graciela Jakavičiūtė (Marcia Bell) Bra

zilijoje dalyvavo komiškame filme „La Ca- 
ma Redonda“. Dabar ispanų dainininko 
Camilo Sexto pakviesta atvyko į Ispaniją 
ir dalyvaus naujame filme.

SERGA DR. P. KARVELIS
Dr. Petras Karvelis, politikas ir visuo

menės veikėjas, sunkiai serga ir gydosi Ba- 
den-Badeno ligoninėje. Jį lanko ne tik vie
tiniai lietuviai, bet ir tolimesni svečiai. Iš 
Paryžiaus jo aplankyti buvo atvykęs Euro
pos lietuvių krikščionių demokratų tary
bos pirmininkas inž. A. Venskus su, žmona.

ROMANAS APIE ŪKININKUS
„Dirva“ (Nr. 29) rašo, kad jau senokai 

Lietuvių Agronomų Sąjungos numatytą iš
leisti romaną apie ūkininką ir Lietuvos 
ūkį laisvės metu apsiėmęs parašyti žino
mas lietuvių autorius Vytautas Alantas.

PARAMA LIETUVIAMS
Kanados vyriausybė parėmė Lietuvių 

dieną. Daugiakultūrių reikalų ministerio 
įstaiga pranešė specialiu laišku, kad XX 
Kanados Lietuvių dienai Winnipege pa
skirta $6,000 parama. Jos programoje da
lyvaus Toronto „Gintaras“, Londono 
„Baltija“ ir Hamiltono „Aidas“.

E. Matuzevičius

Gimtoji žemė
Jūs, mano protėvių,
Tėvų laukai, gimtoji žeme,
Daukniūnų ir Puškonių 

lygumos, molynai,
Krinčino kapinių senieji topoliai
Ir akmenys apsamanoję, —
Jūs pasakykit man,
Kaip nepalūžt ir nepavargt
Ir kelyje, ir sankryžoj kelių.
Kaip tapti tvirtu vėl.
Lyg atsigėrus tyrojo vandens
Iš niekad neužšąlančios verdenės — 
Iš tos versmės
Krinčino žalioje pakluonėj...

Jūs visada, visur
Padėkit man, sulaukus ryto,
Ir vėl pradėti dieną.
Atrast ir prasmę, ir žodžius,
Pajust žmonių akių
Ir draugo rankų šilumą,
Ir meilės atminimų

atplazdančias bures.
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PASITRAUKIMAS
(Prezidento A. Smetonos 100 m. gimimo ir 

30 m. mirties sukaktuvių proga)
Apie A. Smetonos gyvenimą ir jo veiklą 

rašiau 1969 m. (ž. „E. L.“ Nr. 24), tai čia to 
ir nekartosiu, šiuo kartu noriu tik paliesti 
paskutiniąsias nepriklausomo gyvenimo 
dienas ir prezidento A. Smetonos pasitrau
kimą į tremtį.

1940 m. birželio 15 d., 1 vai. nak^tį Prezi
dentūroje prasidėjo svarstymas paskuti
niojo S. Rusijos ultimatumo. Prezidentas 
A. Smetona siūlė visiškai atmesti S. Rusi
jos ultimatumą ir ginklu ginti tėvynės lais
vę. Bet prezidentą palaikė tik mažesnė da
lis Lietuvos vyriausybės. Laimėjo „taikos 
šalininkai“ ir gen. V. Vitkauskas, palikęs 
posėdžiaujančius, išvyko sutikti įžygiuo
jančios raudonosios armijos. Grįžęs iš su
sitikimo, tuoj išleido Lietuvos kariuomenei 
„Skubiai vykdyti“ įsakymą. Jame buvo įsa
kyta nesipriešinti įžygiuojančiai sovietų 
kariuomenei ir ruošti jos sutikimus. Tad 
ar galima kaltinti prezidentą, kad jis tomis 
lemtingomis dienomis pasitraukė iš Lietu
vos? Jis labai norėjo priešintis ir tuo pa
rodyti pasauliui, kad mes nesutinkame su 
okupanto užmačiomis. Norėjo, kad liktų 
įrodymas, jog mes gynėme savo tėvynę ir 
tik brutalia jėga rusai ją okupavo. Pasi
priešinimui nepritarė dalis Lietuvos vy
riausybės. Taip pat nepritarė ir kariuome
nės vadai: esamasis gen. V. Vitkauskas ir 
buvusis gen. S. Raštikis. Tai buvo didelė 
mūsų valstybinio gyvenimo klaida. Nesi
priešinimo šalininkai, galvoję apie taikin
gą sugyvenimą su S. Rusija, nenumatė bu
simojo genocido. Todėl prezidentas, nega
vęs pritarimo ir gerai žinodamas koks liki
mas jo laukia, protesto ženklan pasitraukė 
į užsienį.

Besitraukiantį prezidentą per sieną į Vo
kietiją slaptai pervedė viešosios policijos, 
Kybartų nuovados pareigūnas Kazimieras 
Karolis Morkūnas, kilęs iš Saločių vai., 
Biržų aps. Tą įvykį jis plačiai aprašė 1970 
m. „Kario“ 9 ir 10 numeriuose, kuriais čia 
pasinaudosiu.

Birželio 15 d. Kybartų nuovadai pirmas 
pavojaus skambutis buvo Vidaus reikalų 
ministerijos telefonograma, pranešanti, 
kad rusai okupuoja Lietuvą. Tai buvo po
licijos jėgų mobilizacijos įsakymas ir pa
siruošimas netikėtumams. Pavakariop stai
ga visus pareigūnus sudrebino ir antras 
pranešimas. Virbalio stoties geležinkelių 
policijos viršininkas telefonu pranešė: 
Geležinkelių stotyje „schema numeris pir
mas“. Tai buvo slaptažodis, kurį žinojo vi
si policijos tarnautojai. „Schema numeris 
pirmas“ reiškė valstybės prezidentą, ši 
prezidento kelionė buvo visiškai slapta ir 
apie jo atvykimą niekas nežinojo. Gavus 
pranešimą, tuoj buvo sustiprinti geležin
kelių stoties dr miesto policijos postai ir į 
pagalbą pašaukti šauliai. Prezidentas su 
palydovais atvyko į Virbalio stotį ir pirmos 
klasės kambaryje 'apsistojo pailsėti. Štai ir 
vėl nuovadoj suskamba telefonas ir pasi
girsta balsas: „Schema numeris pirmas iš
vyksta iš geležinkelių stoties ir žada susto
ti gimnazijos rūmuose“. Prezidentas atvy
ko į gimnazijos rūmus Bažnyčios gatvėje, 
greta katalikų bažnyčios. Gimnazijos rajo
ną apsupo policija ir šauliai ir stirpiai jį 
saugojo, kad neprieitų pašaliniai asmenys. 
Ir taip Kybartai tapo laikinąja Lietuvos 
sostine, o gimnazija — prezidentūra.

Kiiijrasos
„Draugas“ (Nr. 77) vedamajame rašo 

apie pavergtųjų tautų vienybę. Be kita ko, 
ten sakoma:

„Labiausiai betgi mūsų puoselėjama 
draugystė turėtų būti su latviais, estais ir 
ukrainiečiais — bendri tikslai ir tas pats 
priešas. Juk šių kraštų gyvenimas ir liki
mas vienodas. Bendras Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos žemės plotas prilygsta Anglijos 
plotui. Ir gyventojų čia tiek, kad sėkmin
giau galėtų savo laisvę ginti. Deja, visų 
trijų šalių politikai savo laiku yra pridarę 
šiandien jau nebepataisomų klaidų, kurių 
neturėtumėm kartoti.

Bet ir išeivijoje tas pačias klaidas daro
me. Lietuvių-latvių-estų vienybė vis dar 
silpnoka. Užtat nuoširdžiai sveikiname 
Chicagos latvius, kurie neseniai suruošė 
puikų savo kaimynų — Lietuvos ir Estijos 
nepriklausomybės švenčių minėjimą, ku
riame dalyvavo visų trijų tautų meninės 
pajėgos. Gaila, kad ten lietuvių politikų ir 
visuomenininkų labai nedaug tebuvo.“

„Mūsų Pastogė“ (Nr. 20) rašo apie nau
ją mūsų visuomenės priešą — baltąjį vėžį.

„Kas yra tas baltasis vėžys?
Baltasis vėžys tai noras užsmaugti mūsų 

bendruomeninę veiklą, atakuojant ją iš vi
daus, be didelio triukšmo — nepastebimai; 
jis yra tyli užkulisinė veikla — šnibždėji
mas į ausį: kas yra mūsų, kas yra jūsų, ką 
daryti, ko nedaryti, ką skaityti, ko neskai
tyti, ką remti, ko neremti. Jis yra nuolati
nė pastanga laikyti 'bendruomenėje nervi
nį įtempimą, kad iš to kiltų neapykanta 
vienų prieš kitus. Jo veiklos metodai yra 
paprasti — palaikyti draugystę ir per ją 
veikti. Baimė netekti draugų, būti išjuoktu 
ar papeiktu verčia elgtis taip, kaip jo ra
telyje visi elgiasi. Tai yra giliai psichologi-

Po dešimtos valandos vakaro prezidentas 
su šeima pasiruošė išvykti į Vokietiją. Vi
si susėdo į mašinas ir Prezidento Antano 
Smetonos gatve nuvažiavo Eitkūnų kryp
timi. Tuomet buvo atleistos sargybos, nuo

vados viršininkas S. Valiukaitis padėkojo 
šauliams už tarnybą ir juos atleido pailsė
ti.

Pareigūnas Morkūnas, gavęs leidimą, 
išėjo į miestą pasivaikštinėti. Ties Lietu
vos banko rūmais prie jo privažiavo kariš
kas sunkvežimis, kuriame sėdėjo du karei
viai. Paaiškėjo, kad jie veža asmeniškus 
prezidento daiktus ir nežino, kur ir kam 
reikia atiduoti. Pareigūnas jiems atsakė: 
„Pavėlavote, vyrai, prezidentas jau Vokie
tijoje“. Besikalbant, paaiškėjo, kad karei
viai bijosi važiuoti į Vokietiją, tai jis suti
ko pats daiktus nuvežti į Eitkūnus ir ati
duoti prezidentui. Privažiavę prie pereina
mojo punkto, pastebėjo būrelį stovinčių 
žmonių. Ir tik tada sužinojo, kad pereina
masis punktas yra uždarytas ir jį stropiai 
saugoja pasienio policija. Paaiškėjo, kad 
kai gen. K. Musteikio lydimas prezidentas 
buvo priėjęs prie barjero, pasienio polici
ninkai pagrasino pradėsią šaudyti. Genero
las suskubo peršokti per užtvarą, o prezi
dentas sugrįžo atgal. Policijos pareigūnas 
patarė karininkams kreiptis pas baro vir
šininką žemaitį. Jie ten jau buvę, bet Že
maitis pasislėpęs ir jo negalimai surasti. 
Tuo momentu prie pareigūno priėjo tam
soje neatpažintas tautietis ir prašė gelbėti 
jo tėvą. Jis esąs Lietuvos prezidentas ir, 
protestuodamas prieš rusų užmačias, trau
kiasi į užsienį. Tik tuomet pareigūnas at
pažino, kad čia yra prezidento sūnus Ju
lius ir iš jo sužinojo, kad čia yra sulaikytas 

nis reiškinys, jis toks stiprus, kad tūlo tau
tiečio elgesį ir nusiteikimą nei protas, nei 
sąžinė nebegali pakreipti. Toks ratelis gy
vena savo socialiniu gyvenimu, nutrūkęs 
nuo bendruomenės kūno. Kai tokių rate
lių atsiranda daug, bendruomenė kenčia, 
silpnėja ir miršta, nes nebėra nieko, kas 
juos begalėtų surišti. Bendras interesas iš
nyksta, intrigos, ambicijos, neapykanta di
dėja ir bendruomeninins interesas miršta. 
Taip baltasis vėžys pasiima savo auką.“

„Draugas“ (Nr. 85) įsidėjo b. kv. veda
mąjį „Būkime geresni“. Jame primenamos 
lietuvių išeivių blogybėse ir reikalas jomis 
nusikratyti.

„Emigracinės sąlygos, laikas ir svetima 
aplinka palaužė mūsų vienybę, kuri yra 
būtiniausia 'kovos dėl Lietuvos laisvės sąly
ga. Dažnai savitarpio rietenomis, savo tau
tiečio juodinimui ir panašioms negerovėms 
mes skiriame daugiau laiko ir pinigų, negu 
kovai dėl Lietuvos laisvės. Labiau ir ener
gingiau puolame savo artimą, kaip priešą.

Šių laikų lietuvis yra daugybės blogų pa
pročių atsisakęs, bet pavydo ir neapykan
tos jausmai jame yra iš senų laikų pasili
kę. Pavydo kupinas žmogus pirmiausia 
griauna savo paties laimę, nes jis nemoka 
džiaugtis kitų laime. Artimo pasisekimai 
jam teikia ne džiaugsmą, bet skausmą. Is
torikai teigia, kad pavydo jausmas buvo 
daugelio žmonių ir tautų žuvimo priežas
tis. Pavydas mėgsta menkystes, iškelia ir 
garbina iki asmenybės kulto imtinai men
kus žmones, išplėšia iš žmogaus norą kurti 
ir dirbti savo tautos labui. Pavydas ir ne
apykanta labai skaudžiai darko sklandų iš
eivių gyvenimą ir užnuodija mūsų laimėji
mus.“ 

ir mūsų prezidentas. Pareigūnui sutikus 
pervesti, sūnus atvedė 'prezidentą ir prista
tė: „Tėve, šis policijos pareigūnas sutinka 
pervesti per sieną“. Prezidentą atlydėjo jo 
adjutantas pik. Žukaitis ir saugumo valdi
ninkai čiuoderis ir Adomavičius. Pareigū
nas, prisistatydamas prezidentui, atrapor
tavo: „Jūsų Ekscelencija, ponas prezidente, 
aš perimu jūsų asmeninę apsaugą savo ži

nion ir saugiai palydėsiu jus per sieną, jū
sų asmens ir tautos labui“. Prezidentas iš
tiesė ranką, pasisveikino, pasitikėdamas, 
kad šitas mandagus pareigūnas jo neapvils. 
Susitarė, kad pirmiausia ves prezidentą ir 
tris jo apsaugos palydovus. O sugrįžęs per
ves ir 'kitus šeimos narius. Vienu kartu ves
ti didesnę grupę žmonių buvo pavojinga.

Ėjo atgal į miesto centrą, o iš ten, aplin
kinėmis gatvėmis, pro kapinaites, išėjo į 
kitoje pusėje miesto esančias pievas. Nuo 
čia jau netoli siena, bet eiti buvo žymiai 
pavojingiau: pievoje juos galėjo pastebėti 
pasislėpę pasienio policijos slapukai, ar 
patruliai. O jiems buvo įsakyta šauti be 
įspėjimo. Susitarė ką reikės daryti, jeigu 
išitktų pavojus. Ir tikrai, kai buvo kokių 15 
metrų atstume nuo sienos, tamsoje kažkas 
šmėkštelėjo ir pasislėpė už krūmo. Parei
gūnas prezidentui ir jo palydovams liepė 
sugulti ant pievos. O pats, užsitaisęs gink
lą, tigro šuoliu šūktelėjo pirmyn ir suriko: 
„Policija! Šausiu! Rankas aukštyn!“ Tam
soje neatpažintas žmogus greitai pakėlė 
rankas ir išgąstingai suriko: „Nešauk, aš 
esu Kybartų advokatas Misiurevičius“. Pa
aiškėjo, kad jis per sieną pervedė vieną 
Lietuvos kariuomenės pulkininką ir dabar 
grįžta į namus. Advokatas prisijungė prie 
palydos, prezidentui nuavė batus, kojines 
ir, paėmęs už rankos, pervedė jį per upelį. 
Kartu perėjo sieną ir jo apsauga. Preziden
tas, j'au būdamas kitoje upelio pusėje, pa
reigūnui pareiškė: „Dėkoju už vyrišką pa
galbą, atliekant tarnybos pareigas. Labai 
prašau pagelbėti ir kitiems“. Prezidentas 
ir jo palydovai nuėjo taku ir jau Vokietijos 
žemėje pranyko krūmokšnių tamsoje. Tai 
buvo 1940 m. birželio 15 d. vidurnaktis.

Prezidentas Antanas Smetona mirė 1944 
m. sausio 9 d. Clevelande, Ohio, JAV.

V. Vytenietis

Naujoji religija
Birminghamo vietos savivaldybė išleido 

naujas instrukcijas, pagal kurias komuniz
mo pamokos bus privalomos visose to ra
jono mokyklose (90.000) vaikų. Pagal 1944 
m. Parlamento aktą religijos mokymas yra 
privalomųjų dalykų sąraše. Birminghamo 
Švietimo Komitetas nutarė, kad komuniz
mas yra religija, mokanti „apie praeities 
vertinimą ir idealią ateities socialinę vizi
ją“. Specialiai paruoštame vadovėlyje 38 
puslapiai skiriami krikščionybei, ir 41 ko
munizmui. Jame taip pat nurodomi komu
nizmo literatūros šaltiniai ir leidyklos, 
nors neminimas nei vienas antikomunisti
nis autorius ar jo veikalas. Lygiai taip pat 
neminima, kad tūkstančiai tos „religijos“ 
priešininkų uždaryta kalėjimuose ir sto
vyklose.

Viena Birminghamo motina kreipėsi į vi
sų trijų politinių partijų vadus, prašyda
ma patarimo, ar komunizmas yra tikrai 
religija ir tokiu būdu privalomas jos vai
kams. Pagal sovietinę spaudą kiekvienas 
komunistas privaląs būti ateistas ir kovoti 
su religija, tuo tarpu Birminghame jis iš
virto į religiją. Liberalų vadas J. Thorpe 
per savo sekretorę pripažino, kad komuniz
mas yra religija ir jo mokymasis nieko ne
pakenks. Darbiečių vadas H. Wilson pra
nešė, kad laiškas gautas, o konservatorių 
E. Heath — visai nieko neatsakė.

Birminghamo vietinės valdžios taryboje 
dauguma atstovų yra ne komunistai, o dar- 
biečiai.

LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAMO
„LITHUANIAN POWER“

Neseniai „E. Lietuvyje“ buvo straipsnis 
„Lithuanian Power". Jo autorius S. Kaspa
ras lyg ir klausia, ar gali būti toks dalykas 
kaip „Lithuanian Power“? Bet kartu ir at
sako — gali, jeigu tik lietuviai panorėtų. 
Baigdamas jis klausia Britų salos gyvento
jus, ar jie norėtų būti „Lithuanian Power“? 
Šis klausimas yra įdomus, ir esu S. Kaspa
rui dėkingas už jo iškėlimą. I

Prisipažinsiu, kad panaši mintis, gal dar 
platesne prasme, mane domino ir tebedo- 
mina per paskutinį pusšimtį metų, nuo uni
versiteto baigimo laikų. Mano klausimas 
daugiau būtų toks: ar Lietuva gali būti 
tarptautinės reikšmės valstybė? Abu klau
simai yra panašaus pobūdžio, tad abiem ir 
bandysiu pasisakyti. Pirmiausia S. Kaspa
ro klausimas.

»♦*
Kada kalbama apie valstybės, tautos ar 

jos dalies (šiuo atveju išeivijos jėgą, be 
abejo, turime galvoje jos tarptautinį pajė
gumą, dinamišką kūrybinį potencialą ir 
pasireiškimą tautų gyvenime. Pažvelgus iš 
to taško į mūsų išeiviją Europoje, dažnai 
pasidaro liūdna, o kartais širdis net tvinks
ta apmaudu.

Prieš S. Kasparo straipsnį „E. Lietuvy
je“ skaitėme ilgoką pranešimą Vasario 16 
gimnazijos reikalu. Atrodė, kad tai buvo 
paskutinis lietuvio išeivio tragedijos aktas. 
Šviesa užgeso ir tamsos 'uždanga nusileido.

Graudžiai pasakykime, kad šviesa ten 
niekuomet tikrai ir neliepsnojo, bet tiktai 
žybčiojo. Tiesiog netikėtina, kad čia būtų 
lietuvių kaltė. Bet kas tada kaltas: bloga 
administracija, menki mokytojai, asmeniš
kos intrygos, partiškai politinės rietenos?.. 
Teko girdėti, kad visai arti gyvenę lietuviai 
savo vaikus leido ne į lietuvišką, bet vokiš
ką gimnaziją, nes lietuviškoji neparuošda- 
vusi tolimesnėm studijom.

Gal taip buvo, gal ir ne. Šiandien svars
tyti priežastis gal jau būtų per vėlu. Ta
čiau faktai, kad per daugiau kaip 20 metų 
abiturientų, skaičius retai siekdavo dešim
ties, ir kad gimnazijos likimas pakibo ore, 
mūsų tautai yra labai svarbūs.

S. Kasparas griebėsi žydų pavyzdžio. Ne
manyčiau, kad reiktų ieškoti tokių praš
matnių kraštutinumų. Galima užtikrinti, 
kad panašios nelaimės atveju, olandų, šve
dų, danų, norvegų ar kitų V. Europos tau
tų panašios gimnazijos būtų kimšte pri
kimštos. Ten būtų geriausia administraci
ja, geriausi mokytojai. Pamažu tokia gim
nazija išsivystytų į pasigėrėtiną tautinės 
kultūros švyturį.

LIETUVOJE
MIRĖ SENIAUSIAS KUPIŠKĖNAS

Neseniai, sulaukęs 110 metų, mirė se
niausias Kupiškio apylinkės gyventojas, 
Skodinio kolūkio pensininkas Antanas Ka
valiauskas.

Didžiąją savo gyvenimo dalį jis praleido 
Šalnakundžių kaime, tačiau rusų-japonų 
karo metu buvo nusibaladojęs net į Man- 
džiūriją. Ten jis tarnavo carinėje armijo
je, muzikantų pulke.

„I KOVĄ SU GYVENIMU“
Tokiu vardu politinių mokslų leidykla 

Maskvoje išleido vadovą politiniams dar
buotojams. Jame rašo penkiolika autorių. 
Jų tarpe Lietuvos Kompartijos CK sekre
torius O. Chazarovas. Jo straipsnis pava
dintas „Apie vykdymo kontrolę ir tikrini
mą“. Jame pasakojama, kaip partinius nu
tarimus vykdo Vilniaus miesto Lenino ra
jono komitetas, ir kaip tas vykdymas yra 
tikrinamas.

SATYROS IR JUMORO VAKARAS
Satyros žurnalas „Šluota“ buvo pradė

tas leisti nepriklausomoje Lietuvoje 1934 
m. Jį leido ir užpildė daugiausia kairesnių 
pakraipų žurnalistai ir menininkai. Ta 
proga Vilniuje Respublikinės bibliotekos 
parodų salėje atidaryta paroda „Šluotai- 
40“. Čia įvyko satyros ir jumoro vakaras. 
Apie „Šluotos“ žurnalo nueitą kelią susi
rinkusiems papasakojo žurnalo vyriausia
sis redaktorius J. Bulota.

Satyrikų kūrybą Skaitė aktorius J. Če
paitis. Susitikime su skaitytojais dalyvavo 
G. Demenokas, R. Grabauskas, A. Jonynas, 
P. Raščius, J. Sadūnas, R. Tilvytis, Č. Va- 
ladka, J. Bulota.

SPALVOTA TELEVIZIJA
„Tiesoje“ pranešama, kad greitai Lietu

voje bus pradėta gaminti splvoti televizijos 
filmai. (Iki šiol spalvoti vaizdai tik per
transliuojami.) Laikraštis rašo:

„Prie naujųjų televizijos ir radijo rūmų 
Vilniuje statoma 300 kvadratinių metrų 
studija, iš kurios bus transliuojamos spal
votosios laidos. Dalį aparatūros šiai būsti
nei atsiuntė Šiaulių televizorių gamykla. 
Tik studijų aparatūros kompleksas kai
nuos du milijonus rublių, o kur dar kino- 
projekcinė spalvotiesiems filmams de
monstruoti, speciali kilnojamoji televizijos 
stotis ir t. t. Beje, reikia pažymėti, kad vi
sa ši aparatūra tranzistorinė, tad ji bus pa
tikimesnė, ilgaamžiškesnė, aptarnauti ją 
bus paprasčiau.

Lietuvos televizijos inžinieriai neturi pa
tirties, kaip aptarnauti šią naują techniką,

Ir mums reikia turėti tautinės kultūros 
nuolatinį švyturį — namus, pilį, kur augtų 
ir vystytųsi tautos dvasinis avangardas. 
Geografiniu atžvilgiu V. Vokietija ,atrodė 
ideali vieta. Deja, taip atsitiko, kad mes to 
nesupratome, neįsisąmoninome ir to reika
lingo avangardo nesukūrėme. Ateis laikas, 
kad už tai gali 'būsime nubausti.

•••

Tokiu būdu Europoje su aiškiu tautiškai 
kultūriniu potencialu liko tik D. Britanijos 
lietuviai. Jie iš karto suprato savo paskir
tį, kai tauta atsidūrė nelaimėje. Be parti
nių ginčų ir asmeniškų ambicijų visi stojo 
darban. Pradžioje įsikūrę arklidėse, lietu
viai greitai sukūrė savo organizaciją 
(DBLS). Vėliau nusipirko penkiaaukščius 
namus Londone, gražią vasarvietę, įsigijo 
spausdinimo mašinas, leidžia laikraštį ir 
knygas. Visa tai buvo padaryta be skatiko 
pagalbos iš Anglijos vyriausybės ar pasko
lų banke. Ir atrodė, kad D. Britanijos lietu
viai jau yra pakely į tą „Lithuanian Po
wer“.

Deja, po ilgesnio laiko pradėjo aiškėti, 
kad mums čia beveik visko trūksta, išsky
rus pinigus. Trūksta „Europos Lietuviui“ 
skaitytojų, spaustuvei darbininkų: trūksta 
veiklių žmonių organizacijoms, kultūros 
veikėjų, intelektualų. Mūsų vietos tarptau
tinėse svarbiose organizacijose pradėjo pa
silikti neužimtos. Neatrodo, kad tuos trū
kumus ateity bus galimai papildyti. Grei
čiausia, kad jie dar padidės.

Reikia tikėtis, kad JAV, Kanadoje ar 
Australijoje, kur lietuvių yra daug, padė
tis yra kitokia. Ten jie gali žymiai plačiau 
reikštis tarptautinėje plotmėje. Gaila, Eu
ropoje toks veikimas yra sunkiai įmano
mas, ir jis yra toli nuo bet kokios „Lithua
nian Power“.

Baigiant tenka pasakyti, kad „Lithua
nian Power“ D. Britanijoje priklauso ne 
nuo to, ar lietuviai nori, kaip S. Kasparas 
mano, bet nuo to, ar jie yra tokiai „Power“ 
pajėgūs. D. Britanijos lietuvių skaičius yra 
palyginti mažas, o jo atliktas darbas jau 
yra beveik pasiekęs pajėgumo ribas. Todėl 
D. Britanijos lietuviams lieka didžiuotis 
savo pasiektais darbo rezultatais ir tuos 
pasiekimus apsaugoti, prisitaikant prie be
sikeičiančių aplinkybių.

Iki pasimatymo,

Stasys Kuzminskas

P. S. Kitą savaitę panagrinėsime antrąjį 
klausimą — Lietuvos tarptautinę reikšmę.

todėl jų grupelė jau pabuvojo tobulinimosi 
kursuose Maskvoje, kiti dar rengiasi va
žiuoti. Beje, ir kūrybiniai eterio darbuoto
jai — režisieriai, operatoriai, dalininkai — 
turės pasitobulinti, perprasti specifinius 
spalvotosios televizijos reikalavimus, išma
nyti jos technikos galimybes.“

MONGOLISTIKOS LOBIAI VILNIUJE
Mongolijos Mokslų akademijos narys 

Rinčenas Vilniaus universiteto mokslinėje 
bibliotekoje surado mongolistikos mokslo 
pradininko J. Kovalevskio rankraščius. Tų 
rankraščių jis jau seniai ieškojo Maskvoje, 
Leningrade, Varšuvoje ir Kazanėje, bet tik 
dabar pasisekė užtikti Vilniuje.

J. Kovalevskis (1801-1878), A. Mickevi
čiaus bičiulis, Vilniaus universiteto auklė
tinis, už dalyvavimą pažangiose anticari
nėse organizacijose buvo ištremtas į Kaza
nę. Jis išgarsėjo mongolistikos darbais (pa
rašė dar iki šiol nepraradusius mokslinės 
vertės mongolų-rusų-prancūzų kalbų žody
ną, mongolų kalbos gramatiką, literatūros 
chrestomatiją ir daugelį kitų darbų), ilgą 
laiką buvo Kazanės universiteto profeso
rius, fakulteo dekanas ir šio universiteto 
rektorius. J. Kovalevskio spausdinti darbai 
labai pravertė B. Rinčeno tyrinėjimams, 
todėl jis uoliai ieškojo ir rankraštinio pali
kimo, kuriame, jo spėjimu, galėjo būti dar 
nespausdintų vertingų darbų.

Deja, B. Rinčeno paieškos aukščiau mi
nėtų miestų archyvuose ir bibliotekose bu
vo nesėkmingos. Todėl jam buvo visiškai 
netikėta ir labai maloni staigmena — radi
nys Vilniuje. Mokslininkas nežinojo, kad 
•I. Kovalevskio kolekcija pagal testamentą 
perduota amžinai saugoti Vilniaus univer
siteto mokslinei bibliotekai.

B. Rinčenas, dėl laiko stokos spėjęs per
žiūrėti tik dalį J. Kovalevskio rankraščių, 
rado labai vertingų dalykų mongolų istori
kams, etnografams, literatams ir kalbinin
kams. Jų tarpe yra daugelio mongoliškų 
rankraštinių knygų kruopščiai padaryti 
nuorašai. Kadangi originalai yra dingę, šie 
nuorašai ne mažiau svarbūs už originalus. 
Visiškai netikėtas radinys — mandžūrų 
kalbos žodynas, ši negyva kalba kadaise 
mongolų valstybės klestėjimo laikais buvo 
oficiali-kanceliarinė valstybės raštų kal
ba, kaip Europos šalyse — lotynų kalba. 
Tai .pirmaš atvejis, kai aptinkamas šios 
mirusios kalbos žodynas ir išvis šia kalba 
rašyti dokumentai dabar yra didelė reteny
bė, nes maža kur išliko.

„Nusipirkau kasoje minkštą bilietą, o į 
aikštelę padavė kietą autobusą“.

(Iš skundo)
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Lietuvių Kronika
PO „ATLAIDŲ“

M. SAULAITYTĖS POEZIJA

Nidos spaustuvė ką tik atspausdino Ma
rijos Saulaitytės modemiškos poezijos rin
kinį — „šeštoji diena“. Viršelis dail. A. 
Stanevičiaus, 70 psl., kaina 3 doleriai.

Rinkinys išleistas autorės lėšomis.

LONDONAS
I-MOJO SKYRIAUS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS

Š. m. birželio 9 d., sekmadienį, 5 vai. So
cialinio Klubo patalpose kviečiamas DBLS 
Londono I-jo skyriaus narių susirinkimas.

Dienotvarkėje: valdybos pranešimas iš 
skyriaus veiklos, naujos valdybos rinki
mai, pranešimas iš DBLS ir Lietuvių Na
mų Suvažiavimo ir diskusijos įvairiais 
Londono lietuvių reikalais.

Skyriaus Valdyba

DR. A. STEPANAS LONDONE

Iš Adelaidės (Australija) į Londoną at
vyko jaunas lietuvis gydytojas dr. Antanas 
Stepanas M. B., B. S. Dr. A. Stepanas yra 
baigęs Adelaides -universitete medicinos 
mokslus, įsigydamas endokrinologo specia
lybę. Jis taip pat yra išlaikęs specialius 
egzaminus praktikuojančio gydytojo tei
sėms (M. R. A. C. P.) gauti.

Londone dr. Stepanas gilins savo žinias 
žinomoje Guy's ligoninėje hormonų tyrimo 
skyriuje.

Kartu su daktaru yra atvykusi jo jauna 
žmona Audronė Milašaitė — Stepanienė ir 
trečius metus pradėjęs sūnelis Paulius- 
Gediminas. Pažymėtina, kad A. Stepanie- 
nės tėvelis yra tolimas poeto Oskaro Mila
šiaus šeimos giminaitis.

Malonu pabrėžti, kad dr. A. Stepano šei
ma labai gražiai kalba lietuviškai ir palai
ko ryšius su Londono lietuviais.

METINIS SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO SUSIRINKIMAS

Gegužės 19 d. įvyko metinis klubo na
rių susirinkimas, kuriam pirmininkavo P. 
Mašalaitis, sekretoriavo M. Šemetienė.

Klubo metinės veiklos pranešimus pada
rė pirmininkas S. Kasparas, primindamas 
klubo lietuviškąją veiklą. Pvz., K. Urbonie
nė dalyvavo kun. J. Kuzmiokio 60 metų 
sukaktuvėse ir jo parašytos knygos „Išties
tos, Rankos“ pristatyme, kurį surengė 
Bradfordo „Vyties“ klubas. Ji parsivežė 
tos knygos ne mažą kiekį ir išplatino klu
bo narių tarpe. Birželio 30 d. klubas sutar
tinai su LAS Londono skyrium surengė 
tremtinių minėjimą-koncertą, kurį išpildė 
Nottinghamo LAS skyriaus meninės pajė
gos. Suruošta išvyka į Nottinghamo LAS 
skyriaus rengiamą Tautos Šventės minėji
mą; klubas apmokėjo Londono choristų ke
lionės išlaidas. Parėmė išvyką į Bradforde 
vykusį lietuvių sąskrydį. Metų bėgyje klu
be įvairios organizacijos suruošė 8 šokių 
vakarus ir keturis didesnius paminėjimus. 
Paremtas Tautos Fondas, D. Britanijos ir 
Lietuvių Bendruomenės atstovas į PLB sei-

KAI NEGALIME APLANKYTI 
LIETUVOS...

įsigykime jos spalvotą žemėlapį, 59 x 48 
colių dydžio ant plastikinės medžiagos, že
mėlapi parengė J. Andrius. Išleido JAV LB 
Švietimo Taryba. Tokio puikaus Lietuvos 
žemėlapio dar neturėjome.

Jo kaina, įskaitant persiuntimą, £6,65.
NAUJŲJŲ METŲ ISTORIJA — premijuo- 
tas B. Pūkelevičiūtės romanas. Knyga, ku
rios nepadėsi, neužvertęs paskutinio pus
lapio. 182 pusi. Knygos kaina su persiun
timu £2,05.

Lietuvos Žemėlapį ir naująjį romaną 
gausite, parašę:

DAINORA, 14, Priory Rd. Kew,Surrey.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HUDDERSFIELDE — birželio 9 d., 1 v.
NOTTINGHAME — birželio 9 d. 11.15 vai. 

Židinyje.
LEAMINGTON SPA — birželio 9 d. 14.15 

vai. St. Peters, Dormer Place.
COVENTRY — birželio 9 d. 15.30 vai. St. 

Elizabeth bažnyčioje.
NOTTINGHAME — birželio 13 d., Dievo 

Kūno šventėje, 19.30 vai., Liet, židiny- 
. je.

NOTTINGHAME — birželio 16 d., 11.15 
vai. Liet, židinyje.

DERBYJE — birželio 16 d., 18 vai., Bridge 
Gate.

NOTTINGHAME — -birželio 23 d., 11.15 
vai., Liet, židinyje.

WOLVERHAMPTONE — birželio 23 d., 18 
vai., Convent of Mercy, St. John's 
Square, Snow Hill.

ECCLES — birželio 9 d„ 12.15 val.
LEIGH — birželio 16 d„ 5 val., St. Joseph's 

bažn.
MANCHESTER — birželio 30 d., 11 val.
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mą Washingtone. Patalpomis naudojasi 
šeštadieninė mokykla. Jomis taip pat ne
mokamai naudojasi visi lietuviai vestu
vėms ar kitiems šeimyniniams subuvi
mams. Klubas įvairiems lietuviškiems rei
kalams per metus išleido apie 250 svarų. 
Paskolino Londono lietuvių parapijai 1000 
svarų be noušimčių trims metams. Metų 
bėgyje pasikeitė klubo sekretoriai. S. Sta- 
rolis išėjo ir jo vieton pakviestas Justas 
Čemis.

Iš kasininko M. Balčiūno ir revizijos ko
misijos pranešimų paaiškėjo, kad klubas 
savo finansinių metų bėgyje nuo 1. 4. 1973 
iki 1. 4. 1974 turėjo pajamų £8,259.93. Iš
laidų — £6,888,65. Pelnas — £1,371,27. 
Klubo finansinis -rezervas yra daugiau ne
gu 4,000 sva-rų.

Po pranešimų vyko diskusijos, per ku
rias visi pranešimai priimti, sekretorius ir 
valdybos darbas užgirtas.

Išrinkti valdomieji klubo organai: pirmi
ninkas — S. Kasparas, vicepirmininkas — 
J. Parulis, kasininkas — M. Balčiūnas. 
Valdybos nariai: M. Parulienė, P. Mašalai
tis. M. šemetienė, K. Urbonienė, A. Kna
bikas, V. Masteika. Kandidatė — M. Kna- 
bikienė. Revizijos komisija: J. Šemeta, J. 
Baublys, J. Baublys Jr.

Buvo plačiai išdiskutuota viršutinės sa
lės remontas -ir virtuvės geresnis pritaiky
mas dabartiniams reikalams.

Pageidauta, kad klubas daugiau darytų 
išvykų, nes jos žmones labiau suartina.

SVEČIAS IŠ LIETUVOS

Londone keletą dienų svečiavosi praėju
siais metais nuo „Žalgirio“ laivo Kielio 
uoste pabėgęs’ jaunas lietuvis jūrininkas 
Eugenijus Miežlaiškis. Jis papasakojo ga
na įdomią savo pabėgimo odisėją, kuri bai
gėsi įsikūrimu Vokietijoje. Taip pat nu
švietė lietuviškojo jaunimo nuotaikas, pa
brėždamas to jaunimo norą išlaikyti lietu
viškąją kalbą, kultūrą ir tradicijas.

E. Miežlaiškis neketina ilgesnį laiką Vo
kietijoje -pasilik-ti — ruošiasi emigruoti į 
Kanadą, kur galės įsijungti į didesnį lietu
viškojo jaunimo būrį. Vokietijoje jam iki 
šiol nepavyko sueiti į glaudesnius santy
kius su didesnėm lietuvių kolonijom, o 
Amerikos Balso lietuvių skyrius visiškai 
neatsakęs į pasiteiravimą dėl emigracijos 
galimybių.

NUMATOMAS VITALIO ŽUKAUSKO 
MENININKŲ GRUPĖS KONCERTAS

Kaip iš spaudos žinoma, šiais metais Lie
tuvos Vyčiai rengia ekskursiją į Europą. 
Su ta ekskursija vyksta grupė menininkų, 
kurie koncertuos Vokietijos lietuviams.

D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba tariasi dėl menininkų ap
silankymo Londone. Numatoma, kad jie 
gali koncertuoti Londone š. m. birželio 
mėn. 30 d., sekmadienį. Koncerto vieta ir 
laikas bus paskelbta vėliau.

BRADFORDAS
VYSK. A. DEKSNIO VIZITAS

Gegužės 14 d„ turėdamas laisvą dieną, 
Bradforde apsilankė J. E. vysk. A. Deksnys, 
kurį stotyje pasitiko kun. J. Kuzmickis, 
kun. A. Geryba, klubo pirm. St. Grybas, P. 
Zdanavičius ir A. Traška.

Pirmiausia- garbingasis Svečias apsisto
jo kun. kapeliono būste, labai nuoširdžiai 
pasitardamas kai kuriais sielovados reika
lais ir painformuodamas apie aktualius 
ateities planus. Greitomis surengtų pietų 
Svečias su kunigais nuvyko pas V. dr E. Ig- 
naičius. Prie skoningai parengto stalo vai
šingi šeimininkai dėkojo garb. Svečiui už 
netikėtą vizitą ir pasidalino turiningomis 
mintimis.

Nors nebuvo daug laiko, tačiau kaip ne
aplankyti mūsų Vyties klubo! čia malo
naus Svečio laukė klubo pirmininkas su 
savo talkininkais. Prie paskubomis suorga
nizuotos kavutės pirm. St. Grybas painfor
mavo apie kapitalinį klubo remontą ir klu
bo reikšmę apylinkės lietuviams. J. E. 
vysk. A. Deksnys džiaugėsi lietuvių veikla 
ir klausinėjamas mielai palietė esamą būk
lę Lietuvoje, lietuvių tvirtą nusistatymą, 
Vakaruose esančių mūsų vyskupų veiklą, 
lietuvių kardinolo problemą ir eilę kitų 
įdomių ir aktualių reikalų.

Gaila, kad, vyskupui staiga atvykus pri
vataus vizito, nebuvo laiko sukviesti dau
giau lietuvių, tačiau garbingasis Svečias 
mielai sutiko netolimoje ateityje aplankyti 
Bradfordo ir apylinkės lietuvius ir ilgiau 
jų tarpe pabūvoti.

Tą patį vakarą, kunigų palydėtas, J. E. 
vyskupas grįžo į Londoną atlikti kitus sa
vo įsipareigojimus.

J. Ks.

NORTHAMPTONAS
VISIEMS ATMINTINA

Birželio 10 diena yra skirta vietos L. K. 
Bendrijai ir visiems Maldos Žygiui už Lie
tuvą. Birželyje bendra intencija yra: kad 
mūsų tautos kankiniai duotų stiprybės da
barties veikėjams.

NOTTINQHAMAS
VISI UŽ LIETUVĄ

Birželio 16 d., 11.15 vai. Liet. Židinyje 
atliekamos Maldos Žygio pamaldos už Lie
tuvą „Šaltinio“ ir jo visų skaitytojų var
du. Visi žurnalo bičiuliai visame pasauly
je kviečiami malda prisidėti, ypač prisime
nant didvyriško ir tragiško birželio įvy
kius.

Ta pačia proga Židinyje bus lietuviška 
Pirmoji Komunija.

GLOUCESTERIS
EKSKURSIJA Į VVOLVERHAMPTONĄ

Š. m. birželio 15 d., šeštadienį rengiama 
ekskursija į Išvežtųjų minėjimą Wolver- 
hamptone. Iš Gloucesterio autobusas išva
žiuoja 3 vai. po pietų nuo ukrainiečių klu
bo, 37 Midland Rd. Iš Stroudo — 3.30 vai. 
iš miesto centro. Prašome visus dalyvauti 
mūsų renigamoje ekskursijoje.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Manchesterio Liet. Koordinacinis Komi
tetas š. m. birželio mėn. 15 d., šeštadienį, 
4 vai. p .p. rengia

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMĄ, 
kuris įvyks Mostono R. K. kapinėse, kur, 
dalyvaujant organizacijoms su vėliavomis, 
bus padėtas vainikas prie lietuvių pamink
linio kryžiaus už išvežtuosius ir žuvusius 
už laisvę.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti minė
jime.

Koordinacinis Komitetas

WOLVERHAMPTONAS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Šių metų birželio mėn. 15 d. 7 v. DBLS 
Wolverhamptono skyrius, susitaręs su Bir- 
minghamo ir Coventrio skyriais, puošnioje 
Lenkų Katalikų Klubo salėje, Stafford Rd. 
Oxley, Wolverhampton (netoli Goodyear 
padangų fabriko), rengia Išvežtųjų Pami
nėjimą.

Bus įdomi programa, gros Coventrio 
garsusis lietuviškas Dragūno orkestras, 
veiks turtinga loterija. Baras su įvairiais 
gėrimais ligi 12 valandos, šokiai ligi 1 va
landos.

Maloniai prašome visus iš arti ir toli, pa
vieniai ar ekskursijomis dalyvauti mūsų 
parengime.

Skyriaus Valdyba

VOKIETIJA
LITERATŪROS SUBATVAKARIS 

MUENCHENE

Gegužės 25 d., Muenchene rašytojas Al
girdas Landsbergis iš New Yorko skaitė- 
vaidino ištraukas iš savo dramų.

A. Katzas pristatė rašytoją, papasakoda
mas jo gyvenimo ir kūrybos kelią.

Tada rašytojas Landsbergis, labai nuo
taikingai, pagavęs iš pirmo sakinio publi
kos dėmesį, paskaitė ištraukas iš „Penkių 
stulpų turgaus aikštėje“, „Meilės mokyk
los“, „Barzdos“, „Gluosnių vėjuose“ ir 
„Paskutinio pikniko“.

„Bisui“ rašytojas pažadėjo atvykti į 
Muencheną 'kitais metais.

A. Grinienė padėkojo p. Landsbergiui, 
kad jis laiku pranešė apie savo atvykimą 
į’Muencheną ir nepravažiavo tylomis, kaip 
ne vienas menininkas ar visuomenininkas. 
Tai buvusi reta, maloni proga pažinti rašy
toją, išgirsti paaiškinimų apie jo kūrybą 
ir pamatyti jį gyvai pristatant savo išgy
ventų kūrybą.

Po to. prie apvalaus stalo, išsivystė įdo
mus pokalbis literatūrinėmis temomis.

Literatūrinį subatvakarį suruošė Muen- 
cheno Moterų Klubas.

DEŠIMTOJI VINCO KRĖVĖS 
LITERATŪROS PREMIJA

Montrealio lietuvių Akademinis sambū
ris šįmet skiria dešimtąją Vinco Krėvės li
teratūros premiją už geriausią 1972-1973 
metais išleistą lietuvių grožinės literatūros 
knygą Vakarų pasaulyje. Vadovaujantis 
premijos statutu, Krėvės premija negali 
būti skiriama knygai, jau atžymėtai kokia 
kita premija ar laimėjusiai literatūrinį 
konkursą. 500 dolerių vertės Vinco Krėvės 
literatūros premiją skiria ir organizuoja 
Montrealio lietuvių Akademinis sambūris. 
Iškilmingas premijos įteikimas numato
mas š. m. spalio 5 d. Montrealyje, Kanado
je.

Knygą dešimtąją; Vinco Krėvės literatū
ros premijai atrinks ir balsų dauguma nu
spręs penkių asmenų juri komisija, kurios 
sprendimas yra galutinis. Juri komisijos 
sudėtis bus viešai paskelbta vėliau, kai sa
vo atstovus juri komisijon paskirs Lietu
vių Rašytojų Draugija ir Lietuvių Ben
druomenė.

1972-1973 metais išleistųjų knygų auto
riai ir leidėjai yra prašomi Akademiniam 
sambūriui atsiųsti po 5 (bet nemažiau 
dviejų) egzempliorius Krėvės premijai 
kandidatuojančių knygų. Gavus po 5 egz. 
kandidatuojančių knygų, juri komisijos 
darbas būtų daug našesnis ir lengvesnis. 
Negautas 1972-73 metais išleistąsias kny
gas, juri komisija jų gali ir visiškai ne
svarstyti.

Ir vėl viena mūsų didžiųjų švenčių nu
slinko į praeitį, nusinešdama įvairiaspal
vius prisiminimus. Sumažėjo mūsų skai
čius, todėl ir pats sąskrydis gražiau ir tvar
kingiau atrodė — mažiau triukšmo ir šiukš
lių. Mes žinome, kad neskaitant jaunimo, 
mūsų eilės retėja, todėl mažėja ir „maldi
ninkų“ skaičius mūsų „atlaiduose“.

šeštadienį jau pavieniai ir grupėmis pra
dėjo rinktis tautiečiai į savo simbolinį Lie
tuvos dvarą. Kai kurie per skubėjimą ne
pamatė prie kryžkelės mažyčio, į Sodybą 
kryptį rodančio, užrašo ir prašovė pro ša
lį. Tokios žemos rodyklės paprastai deda

mos ten, kur norima apsaugoti žolę nuo 
mindžiojimo. Ar nepajėgtume pastatyti pa
dorų stulpą su rodykline lenta, kurioje bū
tų vytis su užrašu — Lietuvių Sodyba — 
Lithuanian Club — Headley Park? (Stul
pų su lietuviškomis rodyklėmis jau buvo 
bandyta pastatyti ne vienas, bet jie dau
giau kaip keletą savaičių nepatvėrė. Red.)

Abu barai „atlaidų“ metu dirbo tarsi 
karštligės apimti. Pranskūno ir Gugo bri
gados neturėjo laiko net prakaitui nuo kak
tų nubraukti. O „maldininkų“ nekantru
mas, o norėjimas ko 'greičiau stiklus pripil
dyti, dirgino patarnaujančių nervus. Lie
tuviai vis dar mėgsta nubraukti alaus pu
telę. ..

Statinės tuštėjo, kaip sriubos lėkštės. O 
sriubos, pagamintos B'. Snabaitienės prie
žiūroje, šį kartą tikrai vertos pagyrimo. 
Maniau, kad nebeteks pasmaguriauti E. 
Lūžienės kadaise gamintais barščiais ar 
kopūstais, bet šiemetinė rūgštynių sriuba, 
kiaušiniais sustiprinta, buvo tikrai puiki. 
Kopūstai ir dešros taip pat „marvellous“ 
— tik laikyk liežuvį, kad kartu su skanėsi 
tais nenuslinktų...

Mūsų senstelėjęs kryžius lapojančio 
ąžuoliuko pavėsyje kiek liūdnokai atrodė. 
Tako šalinės šmaikščia žole apaugusios. 
Beveik jau pradingęs tas kelelis, kur pro 
kryžių ėjo... Būtų buvę nebloga žolikę ap
linkui nušienavus, takelį apipešiojus. Sa
ko, kad tokiems darbams Sodyboje trūks
tama žmonių, nors sąskrydžio metu niekur 
nesijautė darbo rankų trūkumo. Greičiau 
priešingai.

Vietos prisiglausti užteko visiems. Pala
pinės po 5-6 žmones pasirodė daug prak
tiškesnės, negu didžiosios, kolchozinės. 
Jaukiau talpintis savoje mažoje draugijo
je.

Pamaldos gražios, iškilmingos. Oras nuo
stabus, tarsi Dievulis būtų saulės spindulį 
mums iš pačios Lietuvos atsiuntęs. Apie 
200 žmonių dalyvavo pamaldose, kurias 
laikė kun. J. Sakevičius, MIC. Apaštalų 
laiškus gražiai lietuviškai paskaitė svečias

Pabiros
JAV SUVARTOJA

Nors JAV gyventojai sudaro tik 5% pa
saulio gyventojų, tačiau jie suvartoja 30% 
viso pasaulio mineralų išteklių. Vienas 
JAV gyventojas suvartoja 20 kartų meta
linių rūdžių daugiau už neturtingo krašto 
gyventoją. JAV 200 milijonų gyventojų su
vartoja daugiau kuro negu Japonija, Did. 
Britanija, Vokietija ir Rusija kartu pa
ėmus.

NAMŲ KAINOS
Cornwalyje parduodama didelė reziden

cija su atskiru namu tarnautojams už 
60.000 svarų. Toji rezidencija priklauso 
buv. Vengrijos princui Ghikaį-Comanesti, 
1950 m. pabėgusiam iš Vengrijos. Atrodo, 
kad skelbtoji Lietuvių Sodpbos vertė, pa
lyginus su panašiomis rezidencijomis, bu
vo gerokai perdėta.

KĄ REIŠKIA GULAG?
Solženicyno '.knyga „Gulago Salynas“ 

(Gulag Archipelago) spaudoje buvo įvai
riai verčiamas, nes daugelis nežinojo „Gu- 
lag“ žodžio prasmės. Pasirodo, jis yra su
darytas iš santrumpų šių rusiškų žodžių: 
Glavnoje upravlienije lageriami (kai kas 
siūlė lagerei). Rusų kalbos žinovai taip pat 
išaiškino, kad rašant Solženicyno pavardę, 
paskutinysis „i“ turi būti ilgas: ne Solženi- 
cinas, bet Solženicynas.

Knygos siųstinos Akademinio sambūrio 
pirm. dr. Jūratei Ciplijauskaitei-Tanner, 
699 Victoria Drive, Baie d'Urfe, Quebec, 
Canada. 

iš Australijos dr. A. Stepanas, atvykęs į 
Angliją mokslo žinių pagilinti.

Su pamaldų tvarka nenorėčiau sutikti. 
Neišlaikytas lietuviškas paprotys, kai at
laidų metu vienas kunigas laikydavo mi
šias, o kitas pasakydavo pamokslą. Sody
boje taip pat buvo du kunigai, bet pamal
das laikė tik vienas. Nejauku buvo žiūrėti 
į minoje su rankoje sugniaužta stula sto
vintį „išvietintą“ kun. A. Gerybą, kuriam 
nebeliko vietos prie Dievo garbei paruošto 
altoriaus. Dalyviai tokiu dvasiškių tarpu
savio disonansu nebuvo labai patenkinti.

Reiktų kiek įgnybti ir mūsų veiklųjį

Londono lietuvių bažnyčios maršalką S. 
Kasparą, kad jis nepakvietė sąskrydyje 
dalyvavusio Škotijos lietuvių choro vedė
jo, puikaus solisto P. Dzidoliko, paįvairinti 
pamaldas solo giesmėmis.

Pagaliau verti rykštės ir tie, kurie pa
maldų metu slampinėjo aplinkui ar vartė
si priešais altorių pievoje, tarsi norėdami 
viešai įžeisti tikinčiuosius. Barai per pa
maldas buvo uždaryti — kas nenorėjo at- 
slinkti į mišias, galėjo pasitraukti į nuoša
lesnę vietą.

Popiety pasirodė vienvietis lėktuvas ir, 
sukdama žemu ratu, nufotografavo sąskry
džio dalyvius. Po jo atskrido vėjus pūsda
mas malūnsparnis ir nutūpė aikštėje prie 
namo. Jo savininkas — Sodybos klubo na
rys, netolimas kaimynas. Jis taip pat pada
rė iš oro keletą nuotraukų ir patenkino ke
letą smalsuolių, norinčių pažvelgti į Sody
bos kaminus iš viršaus.

V. Jurienė ir F. Senkuvienė su savo gra
žiai paruošta 20-ties jaunuolių mišria gru
pe pademonstravo virtinę lietuviškų šokių. 
Vyrai suorganizavo tinklinio ir virvės 
traukimo rungtynes. Lenktyniavo jaunimas 
prieš senimą. Jaunimas pralaimėjo, nes, 
pasak akylesnių stebėtojų, jie nemokėję 
lietuviškai gerai taškų suskaičiuoti...

Saulė jau ritosi vakarop. Sąskrydis pra
deda retėti. Gaila palikti, bet antrą naktį 
jau nebešoksime. Prisišokta iki valiai šeš
tadienio vakare, grojant puikiai kapelai. 
Dar pasigirsta loterijos laimėtojų praneši
mai. O jų būta bent dvi: skautų ir pačios 
Sodybos. Džiaugiasi laimingieji. Pamažu 
susipakuoja ir nenuilstanti lietuviškos 
knygos platintoja B. Daunorienė — ne pil
nas būtų jomarkas be jos kultūrinėmis 
vertybėmis apkrauto stalo.

Kiek buvo žmonių šiais metais, niekas 
negali tiksliai pasakyti. Jų buvo mažiau, 
kaip pernai, o pernai buvo mažiau, kaip už
pernai... Tikėkime, kad šio meto gražaus 
oro ir gražaus susitvarkymo paskatinti, ki
tais metais susirinksime žymiai gausiau.

V. Andruškevičius

ALAUS ČEMPIONAI

Pagal Briusely paskelbtus davinius, 
alaus gėrimo čempionai 1973 m. buvo vo
kiečiai. Kiekvienas vokietis išgėrė 256 pin
tus. Antroje vietoje yra čekai — 255 pintai. 
Toliau eina belgai, australai, newzelandie- 
čiai. Britams teko aštuntoji vieta — 197 
pintai.

DVIRAČIŲ MUZIEJUS
Škotijoje Courthill kaime, kuriame gimė 

Kirkpatrik Macmillan, norima įsteigti dvi
račių muziejų. Čia jis 1839 m. pagamino 
pirmąjį pasaulyje dviratį. 1842 m. Glasgo- 
we jis buvo nubaustas 5 šil. už tai, kad va
žiuodamas 8 mylias per valandą, pervertė 
mergaitę. Dviratis buvo medinis...

„Britanijos Lietuvis“,
1949 m. birželio 3 d.

— Londone lankėsi VLIK-o pirmininkas 
prel. M. Krupavičius ir V. Sidzikauskas ir 
padarė lietuviams pranešimus.

— Kanadoje mirė lietuvių draugas, ge
neralinis garbės konsulas P. Graut-Suttie.

— Sporto klubas „Kovas“ minėjo viene- 
rių metų veiklos sukaktį. Jo krepšinio ko
manda per metus žaidė 31 rungtynes. Ko
mandą sudaro: Glatkauskas (kapitonas), 
Puzinas, Butkus, Steponavičius, Kakarė- 
nas, Dargis, Kelmistraitis, Radauskas.
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